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بسم اهلل الرحمن الرحيم  

 ، وجيودىا الجبارة في الحفاظ عمييا ،     إف مما يميز ىذه األمة ويبرز دورىا ومكانتيا ىو خدمتيا لسنة المصطفى 
. وتنقيتيا مف الشوائب والعمؿ ، واستخراج كنوزىا ودررىا 
بداع ، يعكس لنا التألؽ – العصر الذىبي – ومف أبرز ىذه الجيود ما حظي بو القرف الثالث اليجري  مف تميز وا 

وعمى رأس ىـر مصنفي ىذا القرف صاحبا الصحيحيف اإلماميف . التصنيفي لمسنة النبوية ، والتميز العممي لمتدويف 
. الجميميف البخاري ومسمـ رحميما اهلل تعالى 

ف العناية بالصحيحيف مما تقتضيو ضرورة المحافظة عمى السنة النبوية ، وخاصة في ىذا الوقت الراىف ، الذي ظير  وا 
وظير فيو مف ينادي بالوقوؼ عمى القرآف فقط وعدـ االحتجاج . فيو مف يشكؾ في ثوابت األمة ومصادرىا األصيمة 

، وغفؿ ىؤالء القـو عف - زعموا – بالسنة ، ومف يناي بتنقية السنة مما ال يمـز وال يتناسب مع روح العصر وتقنياتو 
َوَأنزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن ِلمنَّاِس َما  }أىمية السنة النبوية وقيمتيا التشريعية ، وىي مبينة لمقرآف ومقررة لو ، قاؿ تعالى 

 مبينا لموحي، وبياف أراد بالذكر الوحي، وكاف النبي " ، قاؿ البغوي   [44: سورة النحؿ] {نزَل ِإَلْيِهْم َوَلَعمَُّهْم َيَتَفكَُّروَن 
 ، فالسنة 4- 3النجـ  ( ِإْف ُىَو ِإالا َوْحٌي ُيوَحى.َوَما َيْنِطُؽ َعِف اْلَيَوى )، والسنة وحي  (1)"الكتاب يطمب مف السنة 

(  2)"الحديث...... َأاَل ِإنٍّي ُأوِتيُت اْلِكَتاَب َوِمْثَمُو  "   َقاَؿ مثؿ القرآف في وجوب العمؿ بيا ولزـو قبوليا ،
ومما يزيد الصحيحيف قوة وميزة اىتماميما بالقرآف الكريـ تفسيرًا وبيانًا وتخصيصًا ، وتناواًل لجميع المباحث المتعمقة 

:       بالقرآف وعمومو ، وكنت في أوؿ األمر قد اقترحت دراسة منيج الصحيحيف في التفسير ، وذلؾ مف خبلؿ 
الترتيب، والتعميل ، والتبويب ، والتكرار ، : معرفة منهجهما في  )منهجية التعامل مع الصحيحين : المحور الخامس

وذلؾ إلبراز ىذا الجانب الميـ فييما ، وفي أثناء جمع المادة العممية ، وقفت عمى رسالة عممية . (. الخ.....والتقطيع 
:  بعنواف 

ىػ ، 1415رسالة ماجستير مف جامعة أـ القرى عاـ –  (الصحيح  )منيج اإلماـ البخاري في التفسير مف خبلؿ كتابو " 
. وكاف بحثًا رائدًا ومؤصبًل وعميقًا ، استفرغ فيو الباحث جيده " سيد أحمد اإلماـ بف خطري :إعداد الطالب 

. فاكتفيت بيذا البحث عف تناوؿ الجانب الخاص بصحيح البخاري ، تجنبًا لتكرار الجيود ، فبل جديد بعده يضاؼ إليو 
ورأيت أف أركز جيدي في صحيح مسمـ ، حيث إني لـ أطمع حسب عممي القاصر عمى مف تطرؽ ليذا الموضوع ، 

: وأسميتو 
مع اإلشارة المختصرة إلى مظاىر عناية اإلماـ  " (الصحيح  )منهج اإلمام مسمم في التفسير من خالل كتابه " 

.  البخاري بالتفسير في جامعو 
وقد اخترت كتاب التفسير تطبيقًا ، ألف ىناؾ مف نازع في تصنيؼ صحيح مسمـ مف ضمف الجوامع الحديثية ، لقمة 

التفسير فيو ، فأردت إبراز ىذا الجانب الميـ في صحيح مسمـ ، وىو العناية بتفسير كتاب اهلل عز وجؿ ، وبياف المنيج 
بتطبيؽ منيجو الحديثي عمى - رحمو اهلل–المتبع لديو في تناوؿ المباحث المتعمقة بالقرآف وعمومو ، ومدى اىتمامو 

. الروايات التفسيرية 
: وبناء عمى ما سبؽ فأف خطة البحث ستكوف عمى النحو التالي 

:  خــطة البحث 
 :التمييد وفيو  -



. الباعث عمى تأليؼ الصحيحيف  -
 .مزايا الصحيحيف -
 .مقارنة بيف متيج الصحيحيف في التأليؼ : المبحث األوؿ  -
 :منيج الصحيحيف في التفسير : المبحث الثاني  -

. منيج البخاري في التفسير :                 المطمب األوؿ 
 .منيج اإلماـ مسمـ في التفسير :                 المطمب الثاني 

 .اإلسرائيميات في الصحيحيف : المبحث الثالث  -
 .الخاتمة وفييا أىـ النتائج  -
 .الفيارس  -

:  منهجي في كتابة البحث 
:     اتبعت في صياغة البحث ما يمي 

. المنهج االستقرائي  -
: واتبعت في ذلك الخطوات التالية . المنهج التحميمي  -

قمت باستقراء أحاديث صحيح اإلماـ مسمـ ، ثـ جمع األحاديث المتعمقة بالتفسير وعمومو ، ثـ صنفت  -1
. األحاديث حسب المواضيع المناسبة ليا 

 قمت بدراسة المرويات الواردة في الموضوع المصنفة فيو والنظر فييا ، ومحاولة استنباط منيج اإلماـ  -2
 .مسمـ الحديثي مف خبلليا 

لـ أستوعب جميع المباحث التفسيرية ، وال جميع األمثمة الحديثية ، بؿ ركزت عمى أبرز القضايا والمباحث  -3
 .، وذلؾ لضيؽ مجاؿ البحث ، ولسعة الموضوع وصعوبة دراسة جميع النماذج ، فاكتفيت ببعض النماذج 

 .ذكرت اسـ السورة ورقميا عند ذكر اآلية ، تخفيفًا واختصارا  -4
اكتفيت في توثيؽ األحاديث بذكر الكتاب والباب ورقـ الحديث في موضع ذكر الحديث ، دوف اإلشارة في  -5

اليوامش ، اختصارًا مف إثقاؿ البحث باليوامش ، ولكثرة األمثمة الحديثية ، والتزامًا بعدد الصفحات 
 .المطموبة 

 .اتبعت في سرد اليوامش المنيج المتبع في المجبلت العممية ، وىو تأخير موضعيا إلى آخر البحث  -6
 

حياء التراث ، عمى إقامة ىذا المؤتمر العممي المتميز ، في وقت    وال يفوتني أف أشكر جمعية الحديث الشريؼ وا 
كثرت فيو سياـ المشككيف والمرتابيف والمتربصيف والحاقديف عمى السنة النبوية والمنيج الصحيح ، فجاء ىذا المؤتمر 

. نصرًا مؤزرًا وفتحًا مبينًا ، وحجرًا ممقمًا ، وسيمًا صائبًا ،وسبلحًا فتاكًا في قموب المغرضيف 
. وما أحوجنا في كؿ وقت لمثؿ ىذه الجيود المبدعة ، لرد تحريؼ الغاليف  ، وتأويؿ المبطميف 

ويشرفني أف أنظـ إلى ىذه القافمة المباركة ، ألسيـ في إبراز بعض الجوانب المضيئة ، وأكشؼ بعض خبايا زوايا ىذيف 
.  الكتابيف المميزيف ، وفاء بحقيما ، وأداء لنشر عمميما ، وتبميغًا لمسنة وأىميا 

أسأؿ اهلل العمي العظيـ أف يتقبؿ ىذه الجيود المباركة ، وأف يوفقنا إلى ما يحب ويرضى ، والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ 
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ىػ 4/7/1431                                                     أستاذ مساعد بجامعة أـ القرى     

                                                                       
                                                      

 التمهـــــــيد 
:  الباعث عمى تأليف الصحيحين :أواًل 

كنا عند إسحاق بن راهويه فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح : " نص البخاري عمى سبب تأليفو لمصحيح فقاؿ 
  (3" ) قال فوقع ذلك في قمبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح سنة رسول اهلل 

وبيدي مروحة أذب بها عنه فسألت بعض المعبرين وكأنني واقف بين يديه رأيت النبي :" وروي عنه أيضًا قال 
(  4 " .)فقال لي أنت تذب عنه الكذب فهو الذي حممني عمى إخراج الجامع الصحيح

جابة سؤاؿ حيث قاؿ أما ): كما نص اإلماـ مسمـ رحمو اهلل في مقدمة الصحيح عمى أف سبب تأليفو لو ىو تمبية طمب وا 
 في فإنؾ يرحمؾ اهلل بتوفيؽ خالقؾ ذكرت أنؾ ىممت بالفحص عف تعرؼ جممة األخبار المأثورة عف رسوؿ اهلل : بعد

أف توقؼ عمى جممتيا مؤلفة محصاة، وسألتني أف ألخصيا - أرشدؾ اهلل - فأردت ...باألسانيد ...سنف الديف وأحكامو 
فإذا كاف األمر في ىذا كما وصفنا فالقصد منو إلى الصحيح القميؿ أولى بيـ مف ...لؾ في الصحيح ببل  تكرار يكثر 

أف مسمما جمع الصحيح ألبي الفضؿ أحمد بف سممة  (6)وقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخو  . (5)(.ازدياد السقيـ
فبيف  (.ثـ جمع لو مسمـ الصحيح في كتابو ):النيسابوري تمميذه وصاحبو، فقاؿ في ترجمة أحمد في الموضع السابؽ

. الخطيب بيذا ما أبيمو اإلماـ مسمـ في مقدمتو

 :مزايا الصحيحين : ثانيًا 

البخاري : واتفؽ العمماء عمى أف أصح الكتب المصنفة صحيحا: " (تيذيب األسماء والمغات)يقوؿ اإلماـ النووي في 
وأجمعت األمة عمى : "ثـ قاؿ "…ومسمـ، واتفؽ الجميور عمى أف صحيح البخاري أصحيما صحيحًا، وأكثرىما فوائد

(        7)"صحة ىذيف الكتابيف ووجوب العمؿ بأحاديثيما

وجميور العمماء عمى أف صحيح البخاري مقدـ عمى صحيح مسمـ، خبلفًا لما ذىب إليو الحافظ أبو عمي 
. النيسابوري، وبعض عمماء المغرب مف تقديـ صحيح مسمـ عمى غيره

وأف صحيح البخاري مقدـ مف حيث الصحة عمى صحيح مسمـ، إال أف مسممًا مقدـ مف حيث اعتبارات أخرى 
أنو ليس في صحيح مسمـ بعد المقدمة إال الحديث الصحيح المسرود، بخبلؼ صحيح البخاري، كما أف صحيح : منيا

وىذه . ولو خصائص معينة تميزه عف غيره مف المصنفات. مسمـ مقدـ عمى صحيح البخاري مف حيث الوضع والترتيب
  (8):الخصائص تتمثؿ في اآلتي  

حسف ترتيبو وترصيفو األحاديث عمى نسؽ يقتضيو تحقيقو، وكماؿ معرفتو بمواقع الخطاب ودقائؽ العمـ، وأصوؿ - 1
. القواعد، وخفيات عمـ األسانيد، ومراتب الرواة، وغير ذلؾ



ذا كاف . حدثنا فبلف: أو قاال: قاؿ- والمفظ لفبلف–حدثنا فبلف وفبلف :اعتناؤه بضبط اختبلؼ لفظ الرواة، كقولو- 2 وا 
.  بينيما اختبلؼ في حرؼ مف متف الحديث، أو صفة الراوي، أو نسبو، أو نحو ذلؾ، فإنو يبينو

أف اإلماـ مسممًا صنؼ كتابو في بمده، بحضور أصولو، في حياة كثير مف مشايخو، فكاف يتحرز في األلفاظ، - 3
رب حديث سمعتو بالبصرة كتبتو بالشاـ، : "ويتحرى في السياؽ ، بخبلؼ اإلماـ البخاري، قد صّح عنو أنو قاؿ

". ورب حديث سمعتو بالشاـ كتبتو بمصر
: عف غيره ومف أمثمة ذلؾ (الصحيح)التحري الدقيؽ، فيذه الصفة تميز بيا اإلماـ مسمـ في - 4
وكاف مف مذىبو التفريؽ بينيما، فحدثنا تطمؽ عند . اعتناؤه بالتمييز بيف حدثنا وأخبرنا، وتقييده ذلؾ عمى مشايخو- أ

. السماع مف الشيخ فقط، وأخبرنا لما قرئ عميو، وىذا ىو مذىب الشافعي وأصحابو وأكثر أىؿ الحديث
: حدثنا عبد الرزاؽ: تحريو في روايتو مف صحيفة ىماـ بف منبو عف أبي ىريرة كقولو حدثنا محمد بف رافع قاؿ- ب

" إذا توضأ أحدكـ فميستنشؽ : "ىذا ما حدثنا أبو ىريرة عف محمد رسوؿ اهلل : حدثنا معمر عف ىماـ قاؿ
وذلؾ ألف الصحائؼ واألجزاء والكتب المشتممة عمى أحاديث بإسناد واحد إذا اقتصر عند سماعيا عمى . 1الحديث

ذكر اإلسناد فيو ولـ يجدد عند كؿ حديث منيا وأراد إنساف ممف سمع ذلؾ أف يفرد حديثًا منيا غير األوؿ باإلسناد 
المذكور في أوليا، فقد ذىب األكثروف إلى جواز ذلؾ، ألف الجميع معطوؼ عمى األوؿ، ومنع األستاذ أبو إسحاؽ 

. االسفراييني، وقد سمؾ مسمـ رحمو اهلل ىذا الطريؽ ورعًا واحتياطًا وتحريًا 
اشتمالو عمى مقدمة بّيف فييا مسمـ عممو في الكتاب، وتحدث فييا عف شيء مف أصوؿ عمـ الحديث، وىذا ما ال -6

. نجده في غيره مف مصنفات الحديث إال القميؿ
، -مثبلً –بخبلؼ ما ىي عميو بعض المصنفات الحديثة كصحيح البخاري . ليس فيو بعد المقدمة إال الحديث السرد- 7

أو جامع الترمذي فإنيما امتزجا بالكثير مف أقواؿ الصحابة والتابعيف، والنصوص الفقيية 
. تقديـ روايات الثقات عمى روايات مف دونيـ عمى ما رسمو لنفسو في مقدمة صحيحو - 8
فإنو عادة ما يورد حديثًا أو حديثيف يعتبرىما أصبًل في . ومما يميز صحيح مسمـ عف غيره كثرة المتابعات والشواىد- 9

.  الباب ثـ يورد متابعات وشواىد ليما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 



 
 :مقارنة بين منهج الصحيحين في التأليف : المبحث األول

:                 عند النظر في منيج الصحيحيف وبإجراء مقارنة سريعة بيف المنيجيف نخمص إلى النتائج التالية 
: ترتيب األحاديث في الصحيحين  -1

:  يمتاز الجامع الصحيح لئلماـ البخاري بما يمي 
صحيحو عمى سرد األحاديث فحسب ،  رتب أحاديث صحيحو عمى الموضوعات واألبواب ، ولـ يقتصر في : أوالً 

بؿ اعتنى  بالفوائد الفقيية والنكات الحكمية ، فاستخرج بفيمو مف المتوف معاني كثيرة فرقيا في أبوابو بحسب 
(  9).المناسبة ، مما ييسر لمفقياء وطبلبيـ الرجوع إلييا واالستنباط منيا 

يكرر األحاديث ويقطعيا إما لفائدة إسنادية أو متنية ، أو يكوف الحديث عف صحابي فيعيده عف صحابي : ثانيًا 
 (  10).آخر ، أو أف يسوقو بالعنعنة ثـ يعيده بالتصريح بالسماع

صنفو،  ومف أجميا. أف كتابو لـ يتضمف األحاديث الصحيحة المسندة فحسب، والتي ىي أصؿ الكتاب : ثالثاً 
نما ضـ إلى جانب ذلؾ الكثير مف اآليات القرآنية التي ليا صمة بموضوع الباب الذي يذكره، وأقواؿ السمؼ مف  وا 

(  11)"الصحابة والتابعيف، 

: ويمتاز الجامع الصحيح لئلماـ مسمـ بما يمي 
رتب مسمـ صحيحو عمى الكتب كوحدات كمية يشتمؿ كؿ كتاب منيا عمى موضوع رئيسي ، وقسـ الوحدة - 1

وال يكرره - ولو كاف طويبلً – الكمية إلى وحدات جزئية بمثابة األبواب ، وساؽ الحديث بكاممو في الباب الواحد 
(      12).وال يقطعو ويختصره - إال نادراً – في أبواب أو كتب أخرى 

يجمع األحاديث المتناسبة في مكاف واحد مع ذكر طرؽ األحاديث بأسانيدىا المتعددة وألفاظيا المختمفة ،  -2
 (13).مع إيجاز في العبارة وترتيب حسف واحتياط بالغ 

حسف ترتيبو وترصيفو لؤلحاديث عمى نسؽ يقتضيو تحقيقو وكماؿ معرفتو لجوامع الخطاب ودقائؽ العمـ،  -3
عادة مسمـ : )(14)وأصوؿ القواعد وخفيات عمـ األسانيد ومراتب الرواة، قاؿ المعممي في األنوار الكاشفة 

 (15.)(أف يرتب روايات الحديث بحسب قوتيا، يقدـ األصح فاألصح
: تبويب األحاديث في الصحيحين  -4
: سمؾ البخاري في تبويبو طريقيف :     أوال ً 

"  كتاب الصبلة"، مثؿ  (كتاب): العنواف بمفظ : الطريقة األولى 
" . أبواب الصبلة: "، مثؿ  (أبواب): العنواف بمفظ : الطريقة الثانية 

: وتراجـ أبواب البخاري في صحيحو عمى نوعيف

.  وىي أف تكوف دالة بالمطابقة لما يورد في مضمونيا،وقد تكوف بمفظ المترجـ لو أو بعضو أو بمعناه: ظاىرة



وىذا الموضع ىو معظـ ما .. وىي التي ال تدرؾ مطابقتيا لمضموف الباب إال بالنظر الفاحص والتفكير الدقيؽ: وخفية
(  16).يشكؿ مف تراجـ ىذا الكتاب، وليذا اشتير مف قوؿ جمع مف الفضبلء فقو البخاري في تراجمو 

فيو مبوب في . صحيح مسمـ مرتب عمى الكتب وقسـ الكتب عمى وحدات جزئية ، وىي األبواب : ثانيًا 
الحقيقة إال أنو لـ يذكر عناويف وتراجـ ، والتراجـ المثبتة فيو ىي لشارحو النووي ولبعض العمماء ، ولـ 

أف مسممًا ترؾ تراجـ األبواب لئبل يزداد بيا حجـ الكتاب قالو ابف : يترجـ مسمـ لعناويف األبواب وقيؿ 
الصبلح ، وقيؿ خمو الصحيح مف التراجـ ليس عف عمد مف مسمـ ، بؿ توفي قبؿ إتماـ كتابو ، في ىذيف 
القوليف نظر وبعد ، ولعؿ األقرب أف مسمـ ترؾ ذلؾ لفطنة القاريء وفيمو ، لتحريؾ ذىنو وشد انتباىو ، 

(  17).ومف أجؿ ذلؾ تبارى الشراح في ترجمة أبوابو ، فمنيـ مف أجاد كالنووي ومنيـ مف قصر ولـ يوفؽ 

 : تكرار وتقطيع األحاديث في الصحيحيف  -5

 كاف اإلماـ البخاري  ػ رحمو اهلل ػ يقطع الحديث في كثير مف األحياف في مواضع كثيرة ، ربما تربو عمى عشريف 
موضعُا ، والسبب أف ىذا الحديث يمكف أف يستخدمو في الباب الفبلني مف الكتاب الفبلني ، وفي الباب الفبلني مف 
الكتاب الفبلني ، وفي الباب الفبلني مف الكتاب الفبلني ، وىمـ جرا، ينتزع منو انتزاعًا فقيية دقيقة ربما كانت ظاىرة 

كما أشرت ، وربما كانت خفية تحتاج إلى مف يبرزىا مف الشراح والعمماء الذيف غاصوا في أعماؽ فقو البخاري 
(18   . ) 

ـا ِإناا ِإْف : " أما اإلماـ مسمـ فبل يكرر الحديث وال يكرر السند إال لزيادة معنى أو لعمة تكوف ىناؾ ، قاؿ رحمو اهلل  ُث
ِإالا َأْف َيْأِتَي َمْوِضٌع اَل ُيْسَتْغَنى :" ثـ استثنى قائبلً  " عمى غير تكرار ..... َشاَء الماُو ُمْبَتِدُئوَف ِفي َتْخِريِج َما َسَأْلَت 

ِفيِو َعْف َتْرَداِد َحِديٍث ِفيِو ِزَياَدُة َمْعًنى َأْو ِإْسَناٌد َيَقُع ِإَلى َجْنِب ِإْسَناٍد ِلِعماٍة َتُكوُف ُىَناَؾ أِلَفا اْلَمْعَنى الزااِئَد ِفي اْلَحِديِث 
َؿ َذِلَؾ اْلَمْعَنى  َياَدِة َأْو َأْف ُيَفصا ٍـّ َفبَل ُبدا ِمْف ِإَعاَدِة اْلَحِديِث الاِذي ِفيِو َما َوَصْفَنا ِمْف الزٍّ ـَ َحِديٍث َتا اْلُمْحَتاَج ِإَلْيِو َيُقوـُ َمَقا
ـُ  ِمْف ُجْمَمِة اْلَحِديِث َعَمى اْخِتَصاِرِه ِإَذا َأْمَكَف َوَلِكْف َتْفِصيُمُو ُرباَما َعُسَر ِمْف ُجْمَمِتِو َفِإَعاَدُتُو ِبَيْيَئِتِو ِإَذا َضاَؽ َذِلَؾ َأْسَم

( 19 " )َفَأماا َما َوَجْدَنا ُبدًّا ِمْف ِإَعاَدِتِو ِبُجْمَمِتِو ِمْف َغْيِر َحاَجٍة ِمناا ِإَلْيِو َفبَل َنَتَولاى ِفْعَمُو ِإْف َشاَء الماُو َتَعاَلى
واألصؿ عند مسمـ عدـ التكرار ، وأنو يجمع طرؽ الحديث في مكاف واحد ، إال أنو يفعمو عند الحاجة ، وىذا ما 

والحظت أنا أثناء عممي في الكتاب وتتبع أحاديثو أف مسممًا كرر : " الحظو الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي حيث قاؿ 
حديثًا ، يضع الحديث منيا في كتاب  (71)حديثًا ، مف ذلؾ  (137)أحاديث كثيرة في مواضع متعددة يبمغ عددىا 
(  20).غير الكتاب الذي وضع الحديث فيو ألوؿ مرة 

 
 

 
 
 
 



 
 :منهج الصحيحين في التفسير : المبحث الثاني 
. منهج البخاري في كتاب التفسير :  المطمب األول 

منيج البخاري في التفسير " يعد ىذا المبحث واسعًا عميقًا وقد أفرد برسالة ماجستير في جامعة أـ القرى بعنواف 
. سيد أحمد اإلماـ بف خطري : أعدىا الباحث " مف خبلؿ كتابو الصحيح

أف جرده مف – رحمو اهلل – وكتاب التفسير في جامع البخاري واضح المعالـ ، مما حدا بالحافظ ابف حجر 
، كما اىتـ البخاري بغريب القرآف كثيرًا ، وقد الحظو الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي  (21)الجامع في كتاب منفرد 

( .  22) (معجـ ألفاظ القرآف  )فأفرده في مصنؼ لطيؼ 
تمامًا لمفائدة سأختصر بعض الفوائد الميمة ولبلستزادة يمكف الرجوع إلى الرسالة المذكورة  .  وا 

كتاب : احتوى الجامع الصحيح لمبخاري عمى كتب ىي مف باب التفسير ال مف باب الحديث والفقو وىي  -1
بدء الوحي ، وكتاب بدء الخمؽ ، وكتاب األنبياء ، وكتاب االعتصاـ بالكتاب والسنة ، وكتاب التوحيد ، 

. وكتاب التفسير  ، وكتاب فضائؿ القرآف 
كتاب اإليماف ، وكتاب القدر ، : إف ىناؾ كتبًا كثيرة متنوعة تكوف التراجـ التفسيرية فييا مرتفعة مثؿ  -2

 .وكتاب المظالـ ، وكتاب الوصايا ، وغيرىا 
اإلماـ البخاري اتخذ قاعدة تفسيرية فريدة وذلؾ في أغمب كتاب الجامع ، وىي أنو يبدأ الكتاب بآية أو  -3

آيات مف كتاب اهلل ، إشارة إلى أصؿ ذلؾ الحكـ مف القرآف ، وأف كؿ ما في الكتاب مف اآلثار 
 .واألحاديث إنما ىي تفسير وتوضيح لذلؾ األصؿ 

اإلماـ البخاري يترجـ بآيات مف القرآف أو كممات مف القرآف دوف أف يتبعيا بشيء مف اآلثار أو األحاديث  -4
 إشارة منو إلى ما ورد في تفسير ذلؾ عند المشايخ إال أنو ليس عمى شرطو 

اىتماـ اإلماـ البخاري بأوؿ ما نزؿ وبآخر ما نزؿ ، وبأسباب النزوؿ والناسخ والمنسوخ وغريب القرآف  -5
والقراءات ، وتفسير القرآف بالقرآف وتفسير القرآف بالسنة وأقواؿ الصحابة والتابعيف ، واستخدامو المغة 

 .العربية في التفسير ، واىتمامو بالقصص القرآنية ، وكؿ ذلؾ كوف مادة تفسيرية كثيرة ، واهلل أعمـ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
  :منهج اإلمام  مسمم في التفسير من خالل كتابه الصحيح : المبحث الثاني 

 
:       لقد اعتنى اإلماـ مسمـ في صحيحو بالتفسير وأواله عناية خاصة وتتمثؿ ىذه العناية فيما يمي 

باب فضائؿ  )في كتاب صبلة المسافريف : اشتمالو عمى كتب ىي مف باب التفسير ال مف باب الحديث ، مثؿ : أواًل 
عنوانا جميعيا متعمقة بفضائؿ القرآف والقراءة ، وكتاب الفضائؿ ذكر  (18) أورد فيو حوالي  (القرآف عمى تبويب النووي 

( 34)فيو شيئًا مف فضائؿ األنبياء ، وكتاب صفات المنافقيف ذكر فيو شيء مف بدء الخمؽ ، وكتاب التفسير وأورد فيو 
. حديثًا 
التبويب الموضوع مف قبؿ الشارحيف لكثير مف األحاديث لو عبلقة قوية باآليات ، وسأختار تبويب النووي : ثانيًا 

" و " التوسط في القراءة الجيرية " باب بدء الوحي في كتاب اإليماف ، ، وأبواب :  نموذجًا ، ومف أمثمة ذلؾ ما يمي 
القراءة في " و " القراءة في الصبح " و " القراءة في الظير والعصر " و " الجير بالقراءة في الصبح والقراءة عمى الجف 

في كتاب الجمعة ، وباب " ما يقرأ في يـو الجمعة " و " ما يقرأ في صبلة الجمعة " في كتاب الصبلة ، وباب " العشاء 
في كتاب الفرائض ، َباب " في كتاب صبلة العيديف، وَباب آِخُر آَيٍة ُأْنِزَلْت آَيُة اْلَكبَلَلِة " ما يقرأ بو في صبلة العيديف " 
. في كتاب العمـ " الناْيِي َعْف اتٍَّباِع ُمَتَشاِبِو اْلُقْرآِف َوالتاْحِذيِر ِمْف ُمتاِبِعيِو َوالناْيِي َعْف ااِلْخِتبَلِؼ ِفي اْلُقْرآِف "

:  ومثاؿ ذلؾ  (باب في قولو تعالى  )وغيره ، بمفظ – عند النووي – ترجمة الباب : ثالثًا 
وا ِإَلْيَيا َوَتَرُكوَؾ  }، َباب ِفي َقْولو َتَعاَلى  {َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَؾ اأْلَْقَرِبيَف  }َباب ِفي َقْوِلِو َتَعاَلى  َذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْيًوا اْنَفضُّ َواِ 

ـا َأِفيُضوا ِمْف َحْيُث َأَفاَض النااُس } ، َباب ِفي اْلُوُقوِؼ و َقْولو َتَعاَلى {َقاِئًما  ِإفا اْلَحَسَناِت ُيْذِىْبَف } ، َباب َقْولو َتَعاَلى { ُث
وِح و َقْولو َتَعاَلى {السايٍَّئاِت  وِح } ، َباب ُسَؤاِؿ اْلَيُيوِد الناِبيا َصماى الماُو َعَمْيِو َوَسماـَ َعْف الرُّ ، َباب ِفي { َيْسَأُلوَنَؾ َعْف الرُّ

ـْ اْلَوِسيَمَة  }َقْولو َتَعاَلى  ـْ  }، َباب ِفي َقْولو َتَعاَلى  {ُأوَلِئَؾ الاِذيَف َيْدُعوَف َيْبَتُغوَف ِإَلى َربٍِّي َىَذاِف َخْصَماِف اْخَتَصُموا ِفي َربٍِّي
 . }
. بتفسير اآليات بالقرآف وبالسنة النبوية وبأقواؿ الصحابة ، كما سيأتي بيانو – رحمو اهلل – اىتماـ اإلماـ مسمـ : رابعًا 

بأوؿ ما نزؿ وآخر ما نزؿ ، بأسباب النزوؿ ، والناسخ : استعانتو بعمـو القرآف في صحيحو ، مثؿ عنايتو : خامسًا 
. والمنسوخ ، والقراءات ، والمكي والمدني ، وأسماء السور كما سيأتي بيانو

ـْ " االستدالؿ بأحاديث ورد فييا االستدالؿ بآية قرآنية ، ومف ذلؾ ما جاء فييا قوؿ : سادسًا  :   ومثالو "اْقَرُءوا ِإْف ِشْئُت
 َقاَؿ َتْفُضُؿ َصبَلٌة عف َأِبي ُىَرْيَرَة َعْف الناِبيٍّ  (651ح 1/451)كتاب المساجد ومواضع الصبلة ما رواه مسمـ في - 1

.  ِفي اْلَجِميِع َعَمى َصبَلِة الراُجِؿ َوْحَدُه َخْمًسا َوِعْشِريَف َدَرَجًة َقاَؿ َوَتْجَتِمُع َمبَلِئَكُة الماْيِؿ َوَمبَلِئَكُة الناَياِر ِفي َصبَلِة اْلَفْجرِ 
ـْ َقاَؿ َأُبو  . { َوُقْرآَف اْلَفْجِر ِإفا ُقْرآَف اْلَفْجِر َكاَف َمْشُيوًدا }ُىَرْيَرَة اْقَرُءوا ِإْف ِشْئُت

 َقاَؿ َلْيَس اْلِمْسِكيُف ِبالاِذي َتُردُُّه عف َأِبي ُىَرْيَرَة َأفا َرُسوَؿ الماِو  ( 1039 ح 2/719)ما رواه مسمـ في كتاب الزكاة - 2
ـْ التاْمَرُة َوالتاْمَرَتاِف َواَل المُّْقَمُة َوالمُّْقَمَتاِف   . {اَل َيْسَأُلوَف النااَس ِإْلَحاًفا  }ِإناَما اْلِمْسِكيُف اْلُمَتَعفٍُّؼ اْقَرُءوا ِإْف ِشْئُت

 ِإفا الماَو عف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ الماِو  (2554 ح 4/1981)ما رواه مسمـ في كتاب البر والصمة واآلداب - 3
ـْ َأَما َتْرَضْيَف َأْف َأِصَؿ َمْف َوَصَمِؾ  ـُ اْلَعاِئِذ ِمْف اْلَقِطيَعِة َقاَؿ َنَع ـُ َفَقاَلْت َىَذا َمَقا ـْ َقاَمْت الراِح َخَمَؽ اْلَخْمَؽ َحتاى ِإَذا َفَرَغ ِمْنُي



ـا َقاَؿ َرُسوُؿ الماِو  ـْ َوَأْقَطَع َمْف َقَطَعِؾ َقاَلْت َبَمى َقاَؿ َفَذاِؾ َلِؾ ُث ـْ َأْف تُْفِسُدوا ِفي  } اْقَرُءوا ِإْف ِشْئُت ـْ ِإْف َتَولاْيُت َفَيْؿ َعَسْيُت
ـْ َعَمى ُقُموٍب َأْقَفاُلَيا  ـْ َأَفبَل َيَتَدباُروَف اْلُقْرآَف َأ ـْ َوَأْعَمى َأْبَصاَرُى ـْ الماُو َفَأَصماُي ـْ ُأوَلِئَؾ الاِذيَف َلَعَنُي .  {اأْلَْرِض َوتَُقطٍُّعوا َأْرَحاَمُك

ـا َقَرَأ " أو ما جاء فيو قوؿ  :   ومثاؿ ذلؾ "ُث
 ُأِمْرُت َأْف ُأَقاِتَؿ النااَس َحتاى َيُقوُلوا عف َجاِبٍر َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ الماِو  (21 ح1/53)ما رواه مسمـ في كتاب اإليماف - 1

ـا َقَرَأ  ـْ َعَمى الماِو ُث ـْ ِإالا ِبَحقٍَّيا َوِحَساُبُي ـْ َوَأْمَواَلُي : اَل ِإَلَو ِإالا الماُو َفِإَذا َقاُلوا اَل ِإَلَو ِإالا الماُو َعَصُموا ِمنٍّي ِدَماَءُى
ـْ ِبُمَسْيِطٍر  } .  {ِإناَما َأْنَت ُمَذكٌٍّر َلْسَت َعَمْيِي
 َيُقوُؿ َمْف َحَمَؼ َعَمى َسِمْعُت َرُسوَؿ الماِو : عف اْبَف َمْسُعوٍد قاؿ  (138ح1/123)ما رواه مسمـ في كتاب اإليماف - 2

ـا َقَرَأ َعَمْيَنا َرُسوُؿ الماِو   } ِمْصَداَقُو ِمْف ِكَتاِب الماِو َماِؿ اْمِرٍئ ُمْسِمـٍ ِبَغْيِر َحقٍِّو َلِقَي الماَو َوُىَو َعَمْيِو َغْضَباُف َقاَؿ َعْبُد الماِو ُث
ـْ َثَمًنا َقِميبًل  . ِإَلى آِخِر اآْلَيِة {ِإفا الاِذيَف َيْشَتُروَف ِبَعْيِد الماِو َوَأْيَماِنِي

 َجاِلٌس َفَمماا َغاَبْت عف َأِبي َذرٍّ َقاَؿ َدَخْمُت اْلَمْسِجَد َوَرُسوُؿ الماِو  (159ح1/139)ما رواه مسمـ في كتاب اإليماف - 3
ـُ َقاَؿ َفِإناَيا َتْذَىُب َفَتْسَتْأِذُف ِفي السُُّجوِد َفُيْؤَذُف  الشاْمُس َقاَؿ َيا َأَبا َذرٍّ َىْؿ َتْدِري َأْيَف َتْذَىُب َىِذِه َقاَؿ ُقْمُت الماُو َوَرُسوُلُو َأْعَم

ـا َقَرَأ ِفي ِقَراَءِة َعْبِد الماِو َوَذِلَؾ ُمْسَتَقرٌّ َلَيا  . َلَيا َوَكَأناَيا َقْد ِقيَؿ َلَيا اْرِجِعي ِمْف َحْيُث ِجْئِت َفَتْطُمُع ِمْف َمْغِرِبَيا َقاَؿ ُث
إفراد اإلماـ مسمـ كتابًا خاصًا بالتفسير في صحيحو ، مما يؤكد أف صحيحو يعد مف الكتب الجوامع ، وقد ثار : سابعًا 

جدؿ حوؿ صحيح مسمـ في تصنيفو ضمف الجوامع ، فمـ يعده بعضيـ جامعًا ، ألنو لـ يجمع جميع األبواب الثمانية ، 
. فقد ترؾ بعضيا حيث ترؾ أحاديث التفسير ، أو أف ما أورده في كتاب التفسير مف األحاديث قميؿ ال يعتبر 

ف كانت فيو أحاديث تمؾ الفنوف ، لكف ليس فيو ما ): قاؿ المحدث عبد العزيز الدىموي  وأما صحيح مسمـ فإنو وا 
(. 23)(كما يقاؿ ألختيو" الجامع"يتعمؽ بفف التفسير والقراءة ، وليذا ال يقاؿ لو 

ولكف أورده صاحب كشؼ الظنوف في حرؼ الجيـ ، وعبر : قمت ): وقاؿ السيد صديؽ حسف خاف معقبًا عمى ذلؾ 
قرأت : عنو بالجامع ، وكذا غيره في غيره مف أىؿ الحديث ، وقاؿ المجد صاحب القاموس عند ختمو لصحيح مسمـ 

. وعمؿ بعضيـ لعدـ عده في الجوامع بقمة قسـ التفسير فيو . (24 )(...بحمد اهلل جامع مسمـ 
لكف ىذا اإليراد عمى صحيح مسمـ فيو نظر ، ألف كتاب الصحيح لمسمـ قد احتوى كتابًا في التفسير وىو آخر كتاب 

وقد عده مف الجوامع الفيروز آبادي وابف حجر وحاجي خميفة . ، وفيو أربعة وثبلثوف حديثًا  (54)في الصحيح ، ورقمو 
(  25). والبغدادي والكناني ، واحتج لو القنوجي والديوبندي ، فكأنيـ لـ يمتفتوا إلى قمة التفسير فيو 

أما قمة أحاديث التفسير فميست حجة كافية في إخراج صحيح مسمـ مف تصنيفو جامعًا ، ألف عدد األحاديث ليست 
ف َقمات أحاديثو  (.  26)شرطًا في االعتداد بالكتاب ، وليست العبرة بحجـ الكتاب بؿ بوجوده وا 

ويمكف أف تعمؿ ىذه القمة في التفسير عند مسمـ بقمة األحاديث الصحيحة الواردة  :" (27)محمد طوالبة . وقاؿ د 
ما أقواؿ  في التفسير  المستجمعة لشروط مسمـ ، وغالب ما عند البخاري وغيره في باب التفسير إما أقواؿ موقوفة ، وا 

ما أحاديث أوردىا في صمب الكتاب ثـ كررىا في التفسير ، وما عدا ذلؾ قميؿ ، قاؿ ابف حجر  لغوية غير مرفوعة ، وا 
نما يورد ما يورد مف الموقوفات مف فتاوى الصحابة والتابعيف ومف تفاسيرىـ لكثير مف اآليات عمى طريؽ :"  وا 

ال – رحمو اهلل - ، ومسمـ(28)" االستئناس والتقوية لما يختاره مف المذاىب في المسائؿ التي فييا الخبلؼ بيف األئمة 
.  يعرج عمى األقواؿ واآلثار التي ليست بمسندة فميذا قمت مادة التفسير عنده 

 



 
 

. ولبياف منيج اإلماـ مسمـ في التفسير مف خبلؿ صحيحو ، نستعرض أىـ مبلمح التفسير البارزة فيو
 :االستعانة بالتفسير النبوي لمقرآن: أواًل 

      لقد أجمع العمماء، عمى أف أشرؼ أنواع التفسير، ىو تفسير القرآف بالقرآف، وتفسير القرآف بالسنة النبوية 
أف يفسر – أي في تفسير القرآف – إف أصح الطرؽ في ذلؾ - : " رحمو اهلل – وفي ذلؾ يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 

" القرآف بالقرآف، فما ُأجمَؿ في مكاف، فإنو قد ُفسٍّر في موضع آخر، وما أختصر في مكاف، فقد ُبسَط في موضع آخر 
(.  29)"فإف أعياؾ ذلؾ فعميؾ بالسنة، فإنيا شارحة لمقرآف وموضحة لو :إلى أف قاؿ 

 ىو أعمـ بكبلـ اهلل، فالسنة وحي مف اهلل، لقولو و السنة النبوية مبينة لمقرآف وموضحة لو، وذلؾ ألف النبي 
، وليذا فيي بمنػزلة القرآف، في االستدالؿ والتشريع، وقد جاء في (4النجـ آية )   ِإْف ُىَو ِإالا َوْحٌي ُيوَحى تعالى 

. (30)"أال إني أوتيت القرآف ومثمو معو : "  قاؿ أف رسوؿ اهلل : الحديث 
وبالنظر إلى جامع مسمـ نجده قد استعاف كثيرًا بتفسير القرآف لمقرآف ، وذلؾ بإيراد الروايات التي استشيد فييا النبي 

 باآليات القرآنية ، تفسيرًا وتوضيحًا لآلية ، كما استعاف بالتفسير النبوي لمقرآف وذلؾ بإيراد الروايات التي نص فييا 
:   عمى معنى اآلية أو توضيح مشكميا ، ومف ذلؾ النبي 

:  لمفظة قرآنية تفسير النبي - 
مف طريؽ َمْعَمٌر َعْف َىمااـِ ْبِف ُمَنبٍٍّو َقاَؿ َىَذا َما َحداثََنا َأُبو  (3015ح4/2312 )ما رواه مسمـ في كتاب التفسير  -

ًدا َوُقوُلوا  ) ِقيَؿ ِلَبِني ِإْسَراِئيؿَ  َفَذَكَر َأَحاِديَث ِمْنَيا َوَقاَؿ َرُسوُؿ الماِو ُىَرْيَرَة َعْف َرُسوِؿ الماِو  اْدُخُموا اْلَباَب ُسجا
ـْ َخَطاَياُكـْ  ـْ َوَقاُلوا َحباٌة ِفي َشَعَرٍة  (ِحطاٌة ُيْغَفْر َلُك  ( . َفَبداُلوا َفَدَخُموا اْلَباَب َيْزَحُفوَف َعَمى َأْسَتاِىِي

 :  {ِلماِذيَف َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَياَدٌة  }وتفسير الزيادة في قولو تعالى -
 َقاَؿ ِإَذا َدَخَؿ َأْىُؿ اْلَجناِة اْلَجناَة َقاَؿ َعْف ُصَيْيٍب َعْف الناِبيٍّ  (181ح 1/163)وذلؾ ما رواه مسمـ في كتاب اإليماف 

َنا ِمْف النااِر َقاَؿ َفَيْكِشُؼ  ـْ ُتْدِخْمَنا اْلَجناَة َوتَُنجٍّ ـْ تَُبيٍّْض ُوُجوَىَنا َأَل ـْ َفَيُقوُلوَف َأَل َيُقوُؿ الماُو َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى ُتِريُدوَف َشْيًئا َأِزيُدُك
ـْ َعزا َوَجؿا  ـْ ِمْف الناَظِر ِإَلى َربٍِّي َحداثََنا َأُبو َبْكِر ْبُف َأِبي َشْيَبَة َحداثََنا َيِزيُد ْبُف َىاُروَف . اْلِحَجاَب َفَما ُأْعُطوا َشْيًئا َأَحبا ِإَلْيِي

ـا َتبَل َىِذِه اآْلَيةَ  ْسَناِد َوَزاَد ُث  {ِلماِذيَف َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَياَدٌة  }َعْف َحمااِد ْبِف َسَمَمَة ِبَيَذا اإْلِ
 :بأف ذلؾ في القبر  {ُيثَبٍُّت الماُو الاِذيَف آَمُنوا ِباْلَقْوِؿ الثااِبِت  }وفسر قولو -

ُيثَبٍُّت الماُو  } َقاَؿ َعْف اْلَبَراِء ْبِف َعاِزٍب َعْف الناِبيٍّ  (2871ح 4/2199)فيما رواه في كتاب الجنة وصفة نعيميا وأىميا 
 َفَذِلَؾ َقْوُلُو َعزا َقاَؿ َنَزَلْت ِفي َعَذاِب اْلَقْبِر َفُيَقاُؿ َلُو َمْف َربَُّؾ َفَيُقوُؿ َربٍَّي الماُو َوَنِبيٍّي ُمَحماٌد {الاِذيَف آَمُنوا ِباْلَقْوِؿ الثااِبِت 

. {ُيثَبٍُّت الماُو الاِذيَف آَمُنوا ِباْلَقْوِؿ الثااِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اآْلِخَرِة  }َوَجؿا 
 

 :بياف معنى وتفسير اآلية لمف أحتاج إلى ذلؾ ، ومف أمثمة ذلؾ
ـْ ِبُظْمـٍ )بياف أف الظمـ المراد في قولو تعالى  -1 ـْ َيْمِبُسوا ِإيَماَنُي  :الشرؾ  (َوَل

ـْ َيْمِبُسوا } َعْف َعْمَقَمَة َعْف َعْبِد الماِو َقاَؿ َلماا َنَزَلْت  (124ح 1/114)ما رواه مسمـ في كتاب اإليماف -  الاِذيَف آَمُنوا َوَل
ـْ ِبُظْمـٍ  ـُ َنْفَسُو َفَقاَؿ َرُسوُؿ الماِو َشؽا َذِلَؾ َعَمى َأْصَحاِب َرُسوِؿ الماِو  {ِإيَماَنُي  َلْيَس ُىَو َكَما َتُظنُّوَف  َوَقاُلوا َأيَُّنا اَل َيْظِم



ـٌ َعِظيـٌ  }ِإناَما ُىَو َكَما َقاَؿ ُلْقَماُف اِلْبِنوِ  .  {َيا ُبَنيا اَل ُتْشِرْؾ ِبالماِو ِإفا الشٍّْرَؾ َلُظْم
: ىو العرض  (َفَسْوَؼ ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسيًرا )بياف أف الحساب اليسير في قولو تعالى -  2

 َمْف  َعْف َعاِئَشَة َقاَلْت َقاَؿ َرُسوُؿ الماِو (2876ح 4/2204)الجنة وصفة نعيميا وأىميا فقد روى مسمـ في كتاب 
َفَقاَؿ َلْيَس َذاِؾ اْلِحَساُب  {َفَسْوَؼ ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسيًرا  }َيْوـَ اْلِقَياَمِة ُعذٍَّب َفُقْمُت َأَلْيَس َقْد َقاَؿ الماُو َعزا َوَجؿا ُحوِسَب 

 .ِإناَما َذاِؾ اْلَعْرُض َمْف ُنوِقَش اْلِحَساَب َيْوـَ اْلِقَياَمِة ُعذٍَّب 
: بياف أف المراد بالخيط األبيض واألسود ىما بياض الصبح وسواد الميؿ  -3

َحتاى َيَتَبياَف } َعْف َعِديٍّ ْبِف َحاِتـٍ َرِضَي الماُو َعْنُو َقاَؿ َلماا َنَزَلْت  (1090ح2/766 )ما رواه مسمـ في كتاب الصياـ 
ـْ اْلَخْيُط اأْلَْبَيُض ِمْف اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمْف اْلَفْجِر  َقاَؿ َلُو َعِديُّ ْبُف َحاِتـٍ َيا َرُسوَؿ الماِو ِإنٍّي َأْجَعُؿ َتْحَت ِوَساَدِتي  {َلُك

 ِإفا ِوَساَدَتَؾ َلَعِريٌض ِإناَما ُىَو َسَواُد الماْيِؿ  ِعَقااًل َأْبَيَض َوِعَقااًل َأْسَوَد َأْعِرُؼ الماْيَؿ ِمْف الناَياِر َفَقاَؿ َرُسوُؿ الماِو ِعَقاَلْيفِ 
. َوَبَياُض الناَياِر 

 :  بيانو معنى اآلية بالفعؿ 
َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَؾ } َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َلماا ُأْنِزَلْت َىِذِه اآْلَيُة  (204ح 1/192)     وذلؾ ما رواه في كتاب اإليماف 

ـْ ِمْف النااِر َيا َبِني ُمراَة بِف َدَعا َرُسوُؿ الماِو {اأْلَْقَرِبيَف  ـا َوَخصا َفَقاَؿ َيا َبِني َكْعِب ْبِف ُلَؤيٍّ َأْنِقُذوا َأْنُفَسُك  ُقَرْيًشا َفاْجَتَمُعوا َفَع
ـْ ِمْف النااِر َيا َبِني  ـْ ِمْف النااِر َيا َبِني َعْبِد َمَناٍؼ َأْنِقُذوا َأْنُفَسُك ـْ ِمْف النااِر َيا َبِني َعْبِد َشْمٍس َأْنِقُذوا َأْنُفَسُك َكْعٍب َأْنِقُذوا َأْنُفَسُك
ـْ ِمْف النااِر َيا َفاِطَمُة َأْنِقِذي َنْفَسِؾ ِمْف النااِر َفِإنٍّي اَل َأْمِمُؾ  ـْ ِمْف النااِر َيا َبِني َعْبِد اْلُمطاِمِب َأْنِقُذوا َأْنُفَسُك َىاِشـٍ َأْنِقُذوا َأْنُفَسُك

ـْ َرِحًما َسَأُبمَُّيا ِبَببَلِلَيا  ـْ ِمْف الماِو َشْيًئا َغْيَر َأفا َلُك . َلُك
:  تفسيره اآلية بناء عمى جوابو لسؤاؿ الصحابي 

 } َعْف َقْوِؿ الماِو َتَعاَلى َعْف َأِبي َذرٍّ َقاَؿ َسَأْلُت َرُسوَؿ الماِو  (159ح 1/137)ما رواه مسمـ في كتاب اإليماف 
. َقاَؿ ُمْسَتَقرَُّىا َتْحَت اْلَعْرِش  {َوالشاْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ َلَيا 

 :االستدالؿ باآلية في معرض الحديث تصديقًا وتأييدًا 
 بكثير مف اآليات في معرض حديثو ، كثيرًا مف األحاديث التي أستدؿ بيا النبي - رحمو اهلل– وقد ذكر مسمـ 

ومف أمثمة ( .اقرءوا إف شئتـ ) أو قولو ( ثـ تبل)، ولفظ  ( رواية 33 )وقد بمغ مجموعيا  (ثـ قرأ  )وفييا لفظ 
 : ذلؾ

 َأناَيا َقاَلْت َكاَف الناِبيُّ َعْف َعاِئَشَة َزْوِج الناِبيٍّ  (899ح 2/616)ما رواه مسمـ في كتاب صبلة االستسقاء  -1
 ـا ِإنٍّي َأْسَأُلَؾ َخْيَرَىا َوَخْيَر َما ِفيَيا َوَخْيَر َما ُأْرِسَمْت ِبِو َوَأُعوُذ ِبَؾ ِمْف َشرٍَّىا يُح َقاَؿ الماُي   ِإَذا َعَصَفْت الرٍّ

َذا َتَخياَمْت الساَماُء َتَغياَر َلْوُنُو َوَخَرَج َوَدَخَؿ َوَأْقَبَؿ َوَأْدَبَر َفِإَذا َمَطَرْت  َوَشرٍّ َما ِفيَيا َوَشرٍّ َما ُأْرِسَمْت ِبِو َقاَلْت َواِ 
َفَمماا َرَأْوُه  }َعْنُو َفَعَرْفُت َذِلَؾ ِفي َوْجِيِو َقاَلْت َعاِئَشُة َفَسَأْلُتُو َفَقاَؿ َلَعماُو َيا َعاِئَشُة َكَما َقاَؿ َقْوـُ َعاٍد ُسرٍَّي 

ـْ َقاُلوا َىَذا َعاِرٌض ُمْمِطُرَنا   .{َعاِرًضا ُمْسَتْقِبَؿ َأْوِدَيِتِي
ُأِمْرُت َأْف ُأَقاِتَؿ النااَس َحتاى  َعْف َجاِبٍر َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ الماِو  (21 ح1/53)ما رواه مسمـ في كتاب اإليماف  -2

ـا  ـْ َعَمى الماِو ُث ـْ ِإالا ِبَحقٍَّيا َوِحَساُبُي ـْ َوَأْمَواَلُي َيُقوُلوا اَل ِإَلَو ِإالا الماُو َفِإَذا َقاُلوا اَل ِإَلَو ِإالا الماُو َعَصُموا ِمنٍّي ِدَماَءُى
ـْ ِبُمَسْيِطٍر  }َقَرَأ  .  {ِإناَما َأْنَت ُمَذكٌٍّر َلْسَت َعَمْيِي



َعْف َعْبِد الماِو ْبِف َمْسُعوٍد َقاَؿ  (2786ح 4/2147 )ما رواه مسمـ في كتاب صفات المنافقيف وأحكاميـ  -3
 َفَقاَؿ َيا ُمَحماُد َأْو َيا َأَبا اْلَقاِسـِ ِإفا الماَو َتَعاَلى ُيْمِسُؾ الساَماَواِت َيْوـَ اْلِقَياَمِة َعَمى ِإْصَبٍع َجاَء َحْبٌر ِإَلى الناِبيٍّ 

ـا  َواأْلََرِضيَف َعَمى ِإْصَبٍع َواْلِجَباَؿ َوالشاَجَر َعَمى ِإْصَبٍع َواْلَماَء َوالثاَرى َعَمى ِإْصَبٍع َوَساِئَر اْلَخْمِؽ َعَمى ِإْصَبٍع ُث
ـا َقَرَأ َيُيزُُّىفا َفَيُقوُؿ َأَنا اْلَمِمُؾ َأَنا اْلَمِمُؾ َفَضِحَؾ َرُسوُؿ الماِو  ًبا ِمماا َقاَؿ اْلَحْبُر َتْصِديًقا َلُو ُث َوَما َقَدُروا  } َتَعجُّ

 {الماَو َحؽا َقْدِرِه َواأْلَْرُض َجِميًعا َقْبَضُتُو َيْوـَ اْلِقَياَمِة َوالساَماَواُت َمْطِويااٌت ِبَيِميِنِو ُسْبَحاَنُو َوَتَعاَلى َعماا ُيْشِرُكوَف 
 .

 َعْف َأِبي ُموَسى َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ الماِو  (2583ح 4/1997)ما رواه مسمـ في كتاب البر والصمة واآلداب  -4
ـْ  ـا َقَرَأ ِإفا الماَو َعزا َوَجؿا ُيْمِمي ِلمظااِلـِ َفِإَذا َأَخَذُه َل  َوَكَذِلَؾ َأْخُذ َربٍَّؾ ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِىَي َظاِلَمٌة ِإفا }ُيْفِمْتُو ُث

 .{َأْخَذُه َأِليـٌ َشِديٌد 
 َقاَؿ  الناِبيٍّ َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َعفْ  (2824ح 4/2174)الجنة وصفة نعيميا وأىميا ما رواه مسمـ في كتاب  -5

اِلِحيَف َما اَل َعْيٌف َرَأْت َواَل ُأُذٌف َسِمَعْت َواَل َخَطَر َعَمى َقْمِب َبَشٍر  َقاَؿ الماُو َعزا َوَجؿا َأْعَدْدُت ِلِعَباِدَي الصا
ـْ ِمْف ُقراِة َأْعُيٍف َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُموَف  }ِمْصَداُؽ َذِلَؾ ِفي ِكَتاِب الماوِ  ـُ َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُي  {َفبَل َتْعَم

 :االستدالؿ بتفسير الصحابي أو التابعي : ثانيًا 
لمصحابة شرؼ عظيـ، ومنػزلة كبيرة في اإلسبلـ، وأقواليـ حجة في الديف، ويعتبر تفسيرىـ المصدر الثالث مف 

إذا لـ تجد التفسير في القرآف وال في السنة، رجعت : " – رحمو اهلل – قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية . مصادر التفسير 
 (31)" في ذلؾ إلى أقواؿ الصحابة 

وعند النظر في صحيح مسمـ نجد استشيادات كثيرة بأقواؿ الصحابة والتابعيف في بياف معاني اآليات وقد بمغت 
 :رواية ومف ذلؾ  ( 40 )روايات الصحابة في التفسير في الجامع حوالي 

 :  ربو في الدنيا أقواؿ الصحابة في رؤية النبي - 
مف طريؽ الشاْيَباِنيُّ َقاَؿ َسَأْلُت ِزرا ْبَف ُحَبْيٍش َعْف َقْوِؿ الماِو َعزا  (174ح 1/158)ما رواه مسمـ في كتاب اإليماف - 

.   َرَأى ِجْبِريَؿ َلُو ِستُّ ِماَئِة َجَناحٍ َقاَؿ َأْخَبَرِني اْبُف َمْسُعوٍد َأفا الناِبيا {َفَكاَف َقاَب َقْوَسْيِف َأْو َأْدَنى  }َوَجؿا 
 َقاَؿ َرَأى ِجْبِريَؿ َعَمْيِو السابَلـ َلُو ِستُّ ِماَئِة َجَناٍح {َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى  }وَعْف ِزرٍّ َعْف َعْبِد الماِو َقاَؿ - 
وَعْف اْبِف . َقاَؿ َرَأى ِجْبِريَؿ {َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى } َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة  (175ح1/158)ورواه أيضًا في كتاب اإليماف - 

  . َعبااٍس َقاَؿ َرآُه ِبَقْمِبوِ 
(  13النجـ ){َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى } (11النجـ ){َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى } :َقاَؿ  (176ح1/158)وَعْف اْبِف َعبااٍس - 
َتْيِف : َقاَؿ  . َرآُه ِبُفَؤاِدِه َمرا
َعْف َمْسُروٍؽ َقاَؿ ُكْنُت ُمتاِكًئا ِعْنَد َعاِئَشَة َفَقاَلْت َيا َأَبا َعاِئَشَة َثبَلٌث  (177ح1/159)وروى أيضًا في كتاب اإليماف - 

ـَ َأفا ُمَحماًدا  ـَ َعَمى الماِو اْلِفْرَيَة ُقْمُت َما ُىفا َقاَلْت َمْف َزَع ـَ َعَمى الماِو َمْف َتَكماـَ ِبَواِحَدٍة ِمْنُيفا َفَقْد َأْعَظ  َرَأى َرباُو َفَقْد َأْعَظ
ـْ َيُقْؿ الماُو َعزا َوَجؿا  ـا اْلُمْؤِمِنيَف َأْنِظِريِني َواَل َتْعَجِميِني َأَل َوَلَقْد َرآُه ِباأْلُُفِؽ اْلُمِبيِف  }اْلِفْرَيَة َقاَؿ َوُكْنُت ُمتاِكًئا َفَجَمْسُت َفُقْمُت َيا ُأ

ُؿ َىِذِه اأْلُماِة َسَأَؿ َعْف َذِلَؾ َرُسوَؿ الماِو  (13النجـ ){َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى } (23التكوير ){  َفَقاَؿ ِإناَما ُىَو َفَقاَلْت َأَنا َأوا
ـُ َخْمِقِو َما َبْيَف الساَماِء  َتْيِف َرَأْيُتُو ُمْنَيِبًطا ِمْف الساَماِء َسادًّا ِعَظ ـْ َأَرُه َعَمى ُصوَرِتِو الاِتي ُخِمَؽ َعَمْيَيا َغْيَر َىاَتْيِف اْلَمرا ِجْبِريُؿ َل

ـْ َتْسَمْع َأفا الماَو َيُقوؿُ  األنعاـ ){اَل ُتْدِرُكُو اأْلَْبَصاُر َوُىَو ُيْدِرُؾ اأْلَْبَصاَر َوُىَو الماِطيُؼ اْلَخِبيُر  }ِإَلى اأْلَْرِض َفَقاَلْت َأَو َل



" . الخ..(103آية
 ربو تعالى في مف خبلؿ األحاديث السابقة يتبيف لنا أف مسممًا رحمو اهلل استدؿ بأقواؿ الصحابة في مسألة رؤية النبي 
(  32).الدنيا ، وقد اختمؼ السمؼ في ىذه المسألة اختبلفًا متباينًا ، فمنيـ المثبت ومنيـ المنكر ومنيـ المتوقؼ 

 وكأف اإلماـ مسمـ مع القوؿ المنكر ويدؿ عمى ذلؾ أنو صدر المسألة برأي ابف مسعود بأنو رأى جبريؿ وتفسيره لآلية ، 
َىَذا الاِذي َقاَلُو َعْبد الماو َرِضَي الماو َعْنُو ُىَو َمْذَىبو ِفي اآْلَية ، َوَذَىَب اْلُجْمُيور ِمْف اْلُمَفسٍِّريَف ِإَلى َأفا : " قاؿ النووي 

ـا ِاْخَتَمَؼ َىؤاَُلِء َفَذَىَب َجَماَعة ِإَلى َأناُو   َرَأى َرّبو ِبُفَؤاِدِه ُدوَف َعْيَنْيِو ، َوَذَىَب اْلُمَراد َأناُو َرَأى َرّبو ُسْبَحانو َوَتَعاَلى ، ُث
(. 33)"َجَماَعة ِإَلى َأناُو َرآُه ِبَعْيَنْيِو 

ثـ ذكر تفسير ابف عباس وىو ممف أثبت الرؤية بخبلؼ ابف مسعود الذي أنكرىا ، ولكنو يرى أف الرؤية بقمبو ال بعينو ، 
َوَعَمى َىَذا َفُيْمِكف اْلَجْمع : "  ربو في الدنيا ، قاؿ ابف حجر ثـ ختـ المسألة برواية عائشة وىي ممف أنكر رؤية النبي 

ْثَباتو َعَمى ُرْؤَية اْلَقْمب  ـا اْلُمَراد ِبُرْؤَيِة اْلُفَؤاد . َبْيف ِإْثَبات ِاْبِف َعبااس َوَنْفي َعاِئَشة ِبَأْف ُيْحَمؿ َنْفيَيا َعَمى ُرْؤَية اْلَبَصر َواِ  ُث
( . 34)"  َكاَف َعاِلًما ِبَالماِو َعَمى الداَواـُرْؤَية اْلَقْمب اَل ُمَجراد ُحُصوؿ اْلِعْمـ ، أِلَناُو 

.  َىْؿ َرَأْيَت َرباَؾ َقاَؿ ُنوٌر َأناى َأَراُه  َقاَؿ َسَأْلُت َرُسوَؿ الماِو  ثـ أورد مسمـ رواية أبي ذر 
:  مسألة الورود عمى جينـ - 
َبْيِر َأناُو َسِمَع  (191ح 1/177)روى اإلماـ مسمـ في كتاب اإليماف -  مف طريؽ اْبُف ُجَرْيٍج َقاَؿ َأْخَبَرِني َأُبو الزُّ

َجاِبَر ْبَف َعْبِد الماِو ُيْسَأُؿ َعْف اْلُوُروِد َفَقاَؿ َنِجيُء َنْحُف َيْوـَ اْلِقَياَمِة َعْف َكَذا َوَكَذا اْنُظْر َأْي َذِلَؾ َفْوَؽ النااِس َقاَؿ َفُتْدَعى 
ـُ ِبَأْوثَاِنَيا  " . الحديث ...اأْلَُم

ُروَف َعَمى َأناُو :"  قاؿ النووي َىَكَذا َوَقَع َىَذا الماْفظ ِفي َجِميع اأْلُُصوؿ ِمْف َصِحيح ُمْسِمـ ، َواتاَفَؽ اْلُمَتَقدٍُّموَف َواْلُمَتَأخٍّ
ِحيَحْيِف  )َقاَؿ اْلَحاِفظ َعْبد اْلَحّؽ ِفي ِكَتابو . َتْصِحيؼ َوَتْغِيير َواْخِتبَلط ِفي الماْفظ  َىَذا الاِذي َوَقَع  : (اْلَجْمع َبْيف الصا

َىِذِه ُصوَرة اْلَحِديث ِفي َجِميع النَُّسخ : ِفي ِكَتاب ُمْسِمـ َتْخِميط ِمْف َأَحد النااِسِخيَف َأْو َكْيؼ َكاَف َوَقاَؿ اْلَقاِضي ِعَياض 
ثـ " َىَكَذا َرَواُه َبْعض َأْىؿ اْلَحِديث  (َنِجيء َيْوـ اْلِقَياَمة َعَمى َكْوـ  ): َوَصَوابو : ، َوِفيِو َتْغِيير َكِثير َوَتْصِحيؼ َقاَؿ 

ـا ِإفا َىَذا اْلَحِديث َجاَء ُكّمو ِمْف َكبَلـ َجاِبر َمْوُقوًفا َعَمْيِو َوَلْيَس َىَذا ِمْف َشْرط ُمْسِمـ ِإْذ َلْيَس ِفيِو : َقاَؿ اْلَقاِضي " قاؿ  ُث
ناَما َذَكَرُه ُمْسِمـ َوَأْدَخَمُو ِفي اْلُمْسَند ؛ أِلَناُو ُرِوَي ُمْسَنًدا ِمْف َغْير َىَذا الطاِريؽ ، َفَذَكَر ِاْبف َأِبي َخْيَثَمَة ِذْكر الناِبّي  ، َواِ 

ـْ ، َوَقْد َنباَو َعَمى َىَذا ُمْسِمـ :  َيُقوؿ َسِمْعت َرُسوؿ الماو : َقاَؿ " َيْضَحؾ : َعْف ِاْبف ُجَرْيٍح َيْرَفعُو َبْعد َقْولو  َفُيْنَطَمؽ ِبِي
ْخَراج َمْف َيْخُرج ِمْف الناار ، َوَذَكَر ِإْسَناده َوَسَماعو ِمْف الناِبّي  َبْعد َىَذا ِفي َحِديث ِاْبف َأِبي َشْيَبة َوَغْيره ِفي الشاَفاَعة َواِ 

 (. 35)َوَالماو َأْعَمـ .  ِبَمْعَنى َبْعض َما ِفي َىَذا اْلَحِديث
 :االستدالؿ بتفسير التابعي 

ـْ  (165ح 152-1/151)روى مسمـ في كتاب اإليماف -   اْبُف مف طريؽ َقَتاَدَة َعْف َأِبي اْلَعاِلَيِة َحداثََنا اْبُف َعٍـّ َنِبيٍُّك
ـُ ُطَواٌؿ َجْعٌد َكَأناُو ِمْف َعبااٍس َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ الماِو   َمَرْرُت َلْيَمَة ُأْسِرَي ِبي َعَمى ُموَسى ْبِف ِعْمَراَف َعَمْيِو السابَلـ َرُجٌؿ آَد

اَؿ ِفي  ـَ َمْرُبوَع اْلَخْمِؽ ِإَلى اْلُحْمَرِة َواْلَبَياِض َسِبَط الراْأِس َوُأِرَي َماِلًكا َخاِزَف النااِر َوالداجا ِرَجاِؿ َشُنوَءَة َوَرَأْيُت ِعيَسى اْبَف َمْرَي
 َقْد َلِقَي ُموَسى  الماِو وَقاَؿ َكاَف َقَتاَدُة ُيَفسٍُّرَىا َأفا َنِبيا ( 23السجدة ){ِفي ِمْرَيٍة ِمْف ِلَقاِئِو َفبَل َتُكْف  }آَياٍت َأَراُىفا الماُو ِإيااُه 

. َعَمْيِو السابَلـ 
َواة  {َفبَل َتُكْف ِفي ِمْرَية  }َىَذا ااِلْسِتْشَياد ِبَقْوِلِو َتَعاَلى :" قاؿ النووي  َوَأماا َتْفِسير َقَتاَدَة َفَقْد . ُىَو ِمْف ِاْسِتْداَلؿ َبْعض الرُّ



ـْ ُمَجاِىد َواْلَكْمِبّي َوالسُّدٍّيُّ ، َوَعَمى َمْذَىبيـْ َمْعَناُه َفبَل َتُكْف ِفي َشؾٍّ ِمْف ِلَقاِئؾ ُموَسى  َوَذَىَب . َواَفَقُو َعَمْيِو َجَماَعة ِمْنُي
َكِثيُروَف ِمْف اْلُمَحقٍِّقيَف ِمْف اْلُمَفسٍِّريَف َوَأْصَحاب اْلَمَعاِني ِإَلى َمْعَناَىا َفبَل َتُكْف ِفي َشّؾ ِمْف ِلَقاء ُموَسى اْلِكَتاب َوَىَذا َمْذَىب 

اج َوَغْيرىـْ َوَالماو َتَعاَلى   ( .36)" ِاْبف َعبااس َوُمَقاِتؿ َوالزاجا
ُـّ ُسَمْيـٍ َحْيًسا ِفي  َعْف َأَنٍس َقاَؿ َلماا َتَزواَج الناِبيُّ  (1428ح 2/1048)وروى مسمـ في كتاب النكاح -  َزْيَنَب َأْىَدْت َلُو ُأ

اْذَىْب َفاْدُع ِلي َمْف َلِقيَت ِمْف اْلُمْسِمِميَف َفَدَعْوُت َلُو َمْف َلِقيُت َفَجَعُموا َيْدُخُموَف  َتْوٍر ِمْف ِحَجاَرٍة َفَقاَؿ َأَنٌس َفَقاَؿ َرُسوُؿ الماِو 
ـْ ِإَلى َطَعاـٍ َغْيَر َناِظِريَف  }َفَأْنَزَؿ الماُو َعزا َوَجؿا : " إلى قولو ...  َيا َأيَُّيا الاِذيَف آَمُنوا اَل َتْدُخُموا ُبُيوَت الناِبيٍّ ِإالا َأْف ُيْؤَذَف َلُك
. َقاَؿ َقَتاَدُة َغْيَر ُمَتَحيٍِّنيَف َطَعاًما  {ِإَناُه 
 َعْف َعاِئَشَة َقاَلْت َلماا َمَضى ِتْسٌع َوِعْشُروَف َلْيَمًة َدَخَؿ َعَميا َرُسوُؿ الماِو  (1475ح2/1113)وروى في كتاب الطبلؽ - 

ناَؾ َدَخْمَت ِمْف ِتْسٍع َوِعْشِريَف َأُعدُُّىفا َفَقاَؿ ِإفا الشاْيَر  َبَدَأ ِبي َفُقْمُت َيا َرُسوَؿ الماِو ِإناَؾ َأْقَسْمَت َأْف اَل َتْدُخَؿ َعَمْيَنا َشْيًرا َواِ 
ـا َقَرَأ َعَميا اآْلَيَة  ـا َقاَؿ َيا َعاِئَشُة ِإنٍّي َذاِكٌر َلِؾ َأْمًرا َفبَل َعَمْيِؾ َأْف اَل َتْعَجِمي ِفيِو َحتاى َتْسَتْأِمِري َأَبَوْيِؾ ُث  }ِتْسٌع َوِعْشُروَف ُث

ـْ َيُكوَنا ِلَيْأُمَراِني ِبِفَراِقِو َقاَلْت َفُقْمُت {َيا َأيَُّيا الناِبيُّ ُقْؿ أِلَْزَواِجَؾ َحتاى َبَمَغ َأْجًرا َعِظيًما  ـَ َوالماِو َأفا َأَبَويا َل َقاَلْت َعاِئَشُة َقْد َعِم
َأَو ِفي َىَذا َأْسَتْأِمُر َأَبَويا َفِإنٍّي ُأِريُد الماَو َوَرُسوَلُو َوالدااَر اآْلِخَرَة 

ـْ  ِإفا الماَو َأْرَسَمِني َقاَؿ َمْعَمٌر َفَأْخَبَرِني َأيُّوُب َأفا َعاِئَشَة َقاَلْت اَل ُتْخِبْر ِنَساَءَؾ َأنٍّي اْخَتْرُتَؾ َفَقاَؿ َلَيا الناِبيُّ  ُمَبمًٍّغا َوَل
 . َماَلْت ُقُموُبُكَما {َصَغْت ُقُموُبُكَما  }َقاَؿ َقَتاَدةُ . ُيْرِسْمِني ُمَتَعنًٍّتا 

:  ، ومف ذلؾ االىتماـ بعمـو القرآف: ثالثًا 
:  الحديث عف بدء الوحي /         أ 

الماَو َعزا َوَجؿا َتاَبَع َعْف اْبِف ِشَياٍب َقاَؿ َأْخَبَرِني َأَنُس ْبُف َماِلٍؾ َأفا ( 3016ح4/2312)   روى مسمـ في كتاب التفسير 
 ( .  َقْبَؿ َوَفاِتِو َحتاى ُتُوفٍَّي َوَأْكَثُر َما َكاَف اْلَوْحُي َيْوـَ ُتُوفٍَّي َرُسوُؿ الماِو  َعَمى َرُسوِؿ الماو ِ اْلَوْحيَ 

: االعتناء بمعرفة أسباب نزوؿ القرآف /     ب 
وقد اىتـ مسمـ كثيرًا بأسباب النزوؿ ، وأغمب روايات كتاب التفسير عنده في أسباب النزوؿ ، حيث بمغت روايات 

 60)رواية ، وبمغت روايات أسباب النزوؿ في صحيح مسمـ  (34)رواية مف أصؿ  (14)أسباب النزوؿ فيو حوالي 
. رواية تقريباً  (

:  وقد اىتـ العمماء كثيرا بأسباب النزوؿ وعدوا معرفتو مف شروط المفسر ومف أدوات التفسير ،ومف ذلؾ 
بياف : وقاؿ ابف دقيؽ العيد. ال يمكف معرفة تفسير اآلية دوف الوقوؼ عمى قصتيا وبياف نزوليا" الواحدي قوؿ  -

معرفة سبب النزوؿ يعيف عمى فيـ اآلية، فإف : وقاؿ ابف تيمية. سبب النزوؿ طريؽ قوي في فيـ معاني القرآف
  (.37)"العمـ بالسبب يورث العمـ بالمسبب 

إذا أخبر الصحابي :" وقد عد قوؿ الصحابي الصريح في أسباب النزوؿ في حكـ المرفوع ، قاؿ الحاكـ في عمـو الحديث
الذي شيد الوحي والتنزيؿ عف آية مف القرآف أنيا نزلت في كذا فإنو حديث مسند، ومشى عمى ىذا ابف الصبلح وغيره، 

مف أتى امرأة مف دبرىا في قبميا جاء الولد أحوؿ، فأنزؿ : كانت الييود تقوؿ: ومثموه بما أخرجو مسمـ عف جابر قاؿ
(. 38)(نساؤكـ حرث لكـ )اهلل

في كذا فإنو يريد بذلؾ  وقد عرؼ مف عادة الصحابة والتابعيف أف أحدىـ إذا قاؿ نزلت ىذه اآلية " (39)وقاؿ الزركشي 
أف ىذه اآلية تتضمف ىذا الحكـ ال أف ىذا كاف السبب في نزوليا وجماعة مف المحدثيف يجعموف ىذا مف المرفوع 



 وغيره وكذلؾ مسمـالمسند كما في قوؿ ابف عمر في قولو تعالى حرث لكـ وأما اإلماـ أحمد فمـ يدخمو في المسند 
 " .وجعموا ىذا مما يقاؿ باالستدالؿ وبالتأويؿ فيو مف جنس االستدالؿ عمى الحكـ باآلية ال مف جنس النقؿ لما وقع 

ذكره اإلماـ مسمـ بأنو ال يعد تفسير الصحابي بأسباب النزوؿ مف -  رحمو اهلل –ومما يستغرب عمى الزركشي  -
ىو ذات المثاؿ الذي مثؿ بو الحاكـ  (حرث لكـ )المسند ، والمثاؿ الذي ذكره في قوؿ ابف عمر في قولو تعالى 

في االستدالؿ بقوؿ الصحابي في سبب النزوؿ بأنو حديث مسند ونسبو لمسمـ ، بؿ إف غالب روايات اإلماـ 
 . مسمـ في أسباب النزوؿ ىي مما أوردىا اإلماـ البخاري في ىذا الباب 

 :صيغ أسباب النزوؿ 
، ومف " فنزلت " و " فأنزؿ اهلل "   ألسباب النزوؿ صيغ مباشرة وصيغ غير مباشرة ، ومف الصيغ المباشرة عبارة 

ويكثر في العبارات األخيرة إرادة التفسير ، وقميؿ " . نزلت في كذا ، وأنزلت في كذا " الصيغ غير المباشرة عبارة 
وقد وقع الخبلؼ بيف أىؿ العمـ في ورود ىذه العبارة مف الصحابي ، ىؿ تعد مف . منيا يأتي لبياف سبب النزوؿ 

 (   40)أسباب النزوؿ ؟ أو مف قبيؿ التفسير ؟
ف يراد بو تارة سبب النزوؿ،قوليـ نزلت ىذه اآلية في كذا :" وقاؿ ابف تيمية  ويراد بو تارة أف ذلؾ داخؿ في اآلية وا 

لـ يكف السبب، كما تقوؿ عني بيذا اآلية كذا، وقد تنازع العمماء في قوؿ الصحابي نزلت ىذه اآلية في كذا ىؿ 
يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت ألجمو، أو يجري مجرى التفسير منو الذي ليس بمسند؟ 

فالبخاري يدخمو في المسند، وغيره ال يدخمو فيو، وأكثر المسانيد عمى ىذا االصطبلح كمسند أحمد وغيره، بخبلؼ 
 ( 41)" ما إذا ذكر سببًا نزلت عقبو فإنيـ كميـ يدخموف مثؿ ىذا في المسند 

واإلماـ مسمـ أورد جميع ىذه الصيغ في صحيحو ، وغالب الروايات في أسباب النزوؿ عنده جاءت صيغيا صريحة 
 .، وقميؿ منيا صيغ غير مباشرة ويراد بيا التفسير 

وقدـ الصيغ الصريحة المباشرة عمى الصيغ غير المباشرة ، عندما يورد جميع طرؽ القصة التي رويت في سبب 
 .نزوؿ اآلية 

 : أمثمة الصيغ الصريحة المباشرة لسبب النزوؿ 
مف طريؽ َأِبي ُسْفَياَف َعْف َجاِبٍر َقاَؿ َكاَف َعْبُد الماِو ْبُف  (3029ح4/2320)ما رواه اإلماـ مسمـ في كتاب التفسير - 1

ًنا  } َوَجؿا َفاْبِغيَنا َشْيًئا َفَأْنَزَؿ الماُو َعزا ُأَبيٍّ اْبُف َسُموَؿ َيُقوُؿ ِلَجاِرَيٍة َلُو اْذَىِبي  ـْ َعَمى اْلِبَغاِء ِإْف َأَرْدَف َتَحصُّ َواَل ُتْكِرُىوا َفَتَياِتُك
. { َغُفوٌر َرِحيـٌ } َلُيفا  {ِلَتْبَتُغوا َعَرَض اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَمْف ُيْكِرْىُيفا َفِإفا الماَو ِمْف َبْعِد ِإْكَراِىِيفا 

مف طريؽ َأِبي ِإْسَحَؽ َقاَؿ َسِمْعُت اْلَبَراَء َيُقوَؿ َكاَنْت  (3027ح4/2319)ما رواه اإلماـ مسمـ في كتاب التفسير - 2
ـْ َيْدُخُموا اْلُبُيوَت ِإالا ِمْف ُظُيوِرَىا َقاَؿ َفَجاَء َرُجٌؿ ِمْف اأْلَْنَصاِر َفَدَخَؿ ِمْف َباِبِو َفِقيَؿ َلُو  وا َفَرَجُعوا َل ِفي َذِلَؾ اأْلَْنَصاُر ِإَذا َحجُّ

.  {َوَلْيَس اْلِبرُّ ِبَأْف َتْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْف ُظُيوِرَىا  }َفَنَزَلْت َىِذِه اآْلَيةَ 
مف طريؽ َعَطاٍء َعْف اْبِف َعبااٍس َقاَؿ َلِقَي َناٌس ِمْف  (3025ح4/2319)ما رواه اإلماـ مسمـ في كتاب التفسير - 3

ـْ َفَأَخُذوُه َفَقَتُموُه َوَأَخُذوا ِتْمَؾ  ـَ  } اْلُغَنْيَمَة َفَنَزَلتْ اْلُمْسِمِميَف َرُجبًل ِفي ُغَنْيَمٍة َلُو َفَقاَؿ السابَلـُ َعَمْيُك َم ـْ السا َواَل َتُقوُلوا ِلَمْف َأْلَقى ِإَلْيُك
. { السابَلـَ } َوَقَرَأَىا اْبُف َعبااسٍ  {َلْسَت ُمْؤِمًنا 

 
 



 
أما الصيغ غير المباشرة لبيان سبب النزول فهي قميمة جدًا عند مسمم وهي ما يراد بها التفسير ومن أمثمة ذلَك 

 :
َعْف اْلَبَراِء ْبِف َعاِزٍب َعْف ( 2871ح 4/2199)كتاب الجنة وصفة نعيميا وأىميا ما رواه اإلماـ مسمـ في - 1    

 َفُيَقاُؿ َلُو َمْف َربَُّؾ َفَيُقوُؿ َربٍَّي الماُو َوَنِبيٍّي َنَزَلْت ِفي َعَذاِب اْلَقْبرِ َقاَؿ  {ُيثَبٍُّت الماُو الاِذيَف آَمُنوا ِباْلَقْوِؿ الثااِبِت  } َقاؿَ الناِبّي ِ 
َ  وَجؿا ُمَحماٌد  . {ُيثَبٍُّت الماُو الاِذيَف آَمُنوا ِباْلَقْوِؿ الثااِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اآْلِخَرِة  } َفَذِلَؾ َقْوُلُو َعزا
ْف اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْف َبْعِمَيا } َعْف َعاِئَشَة ِفي َقْوِلِو َعزا َوَجؿا  (3021ح4/2216)وما رواه في كتاب التفسير - 2 َواِ 

َ قاَلْت َنَزَلْت ِفي اْلَمْرَأِة َتُكوُف ِعْنَد الراُجِؿ َفَمَعماُو َأْف اَل َيْسَتْكِثَر ِمْنَيا َوَتُكوُف َلَيا ُصْحَبٌة َوَوَلٌد َفَتْكَرُه {ُنُشوًزا َأْو ِإْعَراًضا 
 " .َأْف ُيَفاِرَقَيا َفَتُقوُؿ َلُو َأْنَت ِفي ِحؿٍّ ِمْف َشْأِني

ـُ َقَسًما ِإفا  (3033ح4/2323)وما رواه في التفسير أيضًا - 3 َىَذاِف } َعْف َقْيِس ْبِف ُعَباٍد َقاَؿ َسِمْعُت َأَبا َذرٍّ ُيْقِس
ـْ  ِإناَيا َنَزَلْت ِفي الاِذيَف َبَرُزوا َيْوـَ َبْدٍر َحْمَزُة َوَعِميٌّ َوُعَبْيَدُة ْبُف اْلَحاِرِث َوُعْتَبُة  (19الحج){َخْصَماِف اْخَتَصُموا ِفي َربٍِّي

. َوَشْيَبُة اْبَنا َرِبيَعَة َواْلَوِليُد ْبُف ُعْتَبَة 
َواَل َتْجَيْر ِبَصبَلِتَؾ َواَل ُتَخاِفْت ِبَيا } َعْف َعاِئَشَة ِفي َقْوِلِو َعزا َوَجؿا  (447ح1/329)وما رواه في كتاب الصبلة - 4
. َقاَلْت ُأْنِزَؿ َىَذا ِفي الدَُّعاِء  (110اإلسراء ){

 ويدخؿ في ىذا ما ينص الراوي عمى مكاف نزولو ، أو نزلت في مف ؟ أو أيف نزلت ؟
: ومف أمثمة ذلؾ ما يمي  -

ـْ َتْقَرُءوَف آَيًة  (3017ح4/2312)ما رواه اإلماـ مسمـ في التفسير - 1 َعْف َطاِرِؽ ْبِف ِشَياٍب َأفا اْلَيُيوَد َقاُلوا ِلُعَمَر ِإناُك
ـُ َحْيُث ُأْنِزَلْت َوَأيا َيْوـٍ ُأْنِزَلْت َوَأْيَف َرُسوُؿ الماِو   َحْيُث ُأْنِزَلْت َلْو ُأْنِزَلْت ِفيَنا اَلتاَخْذَنا َذِلَؾ اْلَيْوـَ ِعيًدا َفَقاَؿ ُعَمُر ِإنٍّي أَلَْعَم

.  َواِقٌؼ ِبَعَرَفَة ُأْنِزَلْت ِبَعَرَفَة َوَرُسوُؿ الماِو 
ـْ اَل َيْعِني  ـْ ِنْعَمِتي  )َقاَؿ ُسْفَياُف َأُشؾُّ َكاَف َيْوـَ ُجُمَعٍة َأ ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك ـْ ِديَنُك .  {اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك

 َفَحِمَد الماَو َعْف اْبِف ُعَمَر َقاَؿ َخَطَب ُعَمُر َعَمى ِمْنَبِر َرُسوِؿ الماِو  (3032ح4/2322)وما رواه في التفسير - 2
فا اْلَخْمَر َنَزَؿ َتْحِريُمَيا َيْوـَ َنَزَؿ َوِىَي ِمْف َخْمَسِة َأْشَياَء ِمْف اْلِحْنَطِة َوالشاِعيِر َوالتاْمِر  ـا َقاَؿ َأماا َبْعُد َأاَل َواِ  َوَأْثَنى َعَمْيِو ُث

ِبيِب َواْلَعَسِؿ َواْلَخْمُر َما َخاَمَر اْلَعْقَؿ َوَثبَلَثُة َأْشَياَء َوِدْدُت َأيَُّيا النااُس َأفا َرُسوَؿ الماِو   َكاَف َعِيَد ِإَلْيَنا ِفيَيا اْلَجدُّ َوالزا
َبا   .َواْلَكبَلَلُة َوَأْبَواٌب ِمْف َأْبَواِب الرٍّ

َىَذا اْلَحِديث َأْوَرَدُه َأْصَحاب اْلَمَساِنيد َواأْلَْبَواب ِفي اأْلََحاِديث اْلَمْرُفوَعة أِلَفا َلُو ِعْندىـْ ُحْكـ الراْفع  )        قاؿ ابف حجر 
َحاَبة َوَغْيرىـْ   أِلَناُو َخَبر َصَحاِبّي َشِيَد التاْنِزيؿ َأْخَبَر َعْف َسَبب ُنُزولَيا َوَقْد َخَطَب ِبِو ُعَمر َعَمى اْلِمْنَبر ِبَحْضَرِة ِكَبار الصا
ؿ ِكَتاب اأْلَْشِرَبة َوِىَي آَية اْلَماِئَدة  ـْ ِإْنَكاره ، َوَأَراَد ُعَمر ِبُنُزوِؿ َتْحِريـ اْلَخْمر اآْلَية اْلَمْذُكوَرة ِفي َأوا ـْ ُيْنَقؿ َعْف َأَحد ِمْنُي  )َفَم

ا . ِإَلى آِخرَىا  (َيا َأّيَيا الاِذيَف آَمُنوا ِإناَما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر  َفَأَراَد ُعَمر التاْنِبيو َعَمى َأفا اْلُمَراد ِباْلَخْمِر ِفي َىِذِه اآْلَية َلْيَس َخاصًّ
( . 42)" ِباْلُمتاَخِذ ِمْف اْلِعَنب َبْؿ َيَتَناَوؿ اْلُمتاَخذ ِمْف َغْيرَىا 

َعْف َسِعيِد ْبِف ُجَبْيٍر َقاَؿ َأَمَرِني َعْبُد الراْحَمِف ْبُف َأْبَزى َأْف َأْسَأَؿ اْبَف  (3023ح4/2317)وما رواه في التفسير أيضًا - 3
ـُ َخاِلًدا ِفيَيا  }َعبااٍس َعْف َىاَتْيِف اآْلَيَتْيِف  ًدا َفَجَزاُؤُه َجَينا ـْ َيْنَسْخَيا َشْيٌء َوَعْف َىِذِه  {َوَمْف َيْقُتْؿ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمٍّ َفَسَأْلُتُو َفَقاَؿ َل

ـَ الماُو ِإالا ِباْلَحؽٍّ  }اآْلَيِة  اَؿ َنَزَلْت ِفي َأْىِؿ ؽَ  (68الفرقاف ){َوالاِذيَف اَل َيْدُعوَف َمَع الماِو ِإَلًيا آَخَر َواَل َيْقُتُموَف الناْفَس الاِتي َحرا



 . الشٍّْرؾِ 
َوالاِذيَف اَل } َعْف َسِعيِد ْبِف ُجَبْيٍر َعْف اْبِف َعبااٍس َقاَؿ َنَزَلْت َىِذِه اآْلَيُة ِبَمكاَة  (3023ح4/2318) وروى في التفسير - 4

ْسبَلـُ َوَقْد َعَدْلَنا ِبالماِو َوَقْد َقَتْمَنا الناْفَس الاِتي { ُمَياًنا } ِإَلى َقْولو {َيْدُعوَف َمَع الماِو ِإَلًيا آَخَر  َفَقاَؿ اْلُمْشِرُكوَف َوَما ُيْغِني َعناا اإْلِ
ـَ الماُو َوَأَتْيَنا اْلَفَواِحَش َفَأْنَزَؿ الماُو َعزا َوَجؿا  . ِإَلى آِخِر اآْلَيةِ  (70الفرقاف ){ِإالا َمْف َتاَب َوآَمَف َوَعِمَؿ َعَمبًل َصاِلًحا  }َحرا

ـا َقَتَؿ َفبَل َتْوَبَة َلُو  ْسبَلـِ َوَعَقَمُو ُث .  َقاَؿ َفَأماا َمْف َدَخَؿ ِفي اإْلِ
 :االعتناء بأوؿ ما نزؿ وآخر ما نزؿ : رابعًا 

      اىتـ العمماء بمعرفة أوؿ وآخر ما نزؿ مف القرآف ، وذكروا لذلؾ عدة فوائد ، ومعرفة ذلؾ العمـ توفيقي يعتمد 
(  43).عمى النقؿ عف الصحابة أو التابعيف ، وال مجاؿ لبلجتياد فيو

: وقد ذكر العمماء في أوؿ ما نزؿ عدة أقواؿ ، وقد ذكر منيا مسمـ في صحيحو قوالف 
: أف أوؿ ما نزؿ ىو صدر سورة أقرأ  -1

 َأْخَبَرْتُو َأناَيا َقاَلْت عف عروة بف الزبير َأفا َعاِئَشَة َزْوَج الناِبيٍّ  (160ح1/139) وىو ما رواه في كتاب اإليماف 
ُؿ َما ُبِدَئ ِبِو َرُسوُؿ الماِو  ْبِح َكاَف َأوا اِدَقَة ِفي الناْوـِ َفَكاَف اَل َيَرى ُرْؤَيا ِإالا َجاَءْت ِمْثَؿ َفَمِؽ الصُّ ْؤَيا الصا  ِمْف اْلَوْحِي الرُّ

ـا ُحبٍَّب ِإَلْيِو اْلَخبَلُء َفَكاَف َيْخُمو ِبَغاِر ِحَراٍء َيَتَحناُث  َحتاى َفِجَئُو اْلَحؽُّ َوُىَو ِفي َغاِر ِحَراٍء َفَجاَءُه اْلَمَمُؾ "إلى أف قالت " ُث
ـا َأْرَسَمِني َفَقاَؿ اْقَرْأ َقاَؿ ُقْمُت َما َأَنا ِبَقاِرٍئ َقاَؿ  َفَقاَؿ اْقَرْأ َقاَؿ َما َأَنا ِبَقاِرٍئ َقاَؿ َفَأَخَذِني َفَغطاِني َحتاى َبَمَغ ِمنٍّي اْلَجْيَد ُث
ـا َأْرَسَمِني َفَقاَؿ َأْقَرْأ َفُقْمُت َما َأَنا ِبَقاِرٍئ َفَأَخَذِني َفَغطاِني الثااِلَثَة َحتاى َبَمَغ  َفَأَخَذِني َفَغطاِني الثااِنَيَة َحتاى َبَمَغ ِمنٍّي اْلَجْيَد ُث

ـا َأْرَسَمِني َفَقاؿَ  ْنَساَف ِمْف َعَمٍؽ اْقَرْأ َوَربَُّؾ اأْلَْكَرـُ الاِذي َعماـَ ِباْلَقَمـِ َعماـَ  }ِمنٍّي اْلَجْيَد ُث اْقَرْأ ِباْسـِ َربٍَّؾ الاِذي َخَمَؽ َخَمَؽ اإْلِ
ـْ  ـْ َيْعَم ْنَساَف َما َل ( . اقرأ )وىذه الرواية دليؿ صريح في أف أوؿ ما نزؿ مف القرآف "  الخ .............  {اإْلِ

" : أييا المدثر يا " أف أوؿ ما نزؿ ىو -  2
مف طريؽ اأْلَْوَزاِعيُّ َقاَؿ َسِمْعُت َيْحَيى َيُقوُؿ َسَأْلُت َأَبا َسَمَمَة  (161ح1/144)    وىو ما رواه في كتاب اإليماف أيضًا 

َيا َأيَُّيا  }َفُقْمُت َأْو اْقَرْأ َفَقاَؿ َسَأْلُت َجاِبَر ْبَف َعْبِد الماِو َأيُّ اْلُقْرآِف ُأْنِزَؿ َقْبُؿ َقاَؿ  {َيا َأيَُّيا اْلُمداثٍُّر  }َأيُّ اْلُقْرآِف ُأْنِزَؿ َقْبُؿ َقاَؿ 
ـْ َما َحداثََنا َرُسوُؿ الماِو  {اْلُمداثٍُّر  ُثُك   َقاَؿ َجاَوْرُت ِبِحَراٍء َشْيًرا َفَمماا َقَضْيُت ِجَواِري َنَزْلتُ َفُقْمُت َأْو اْقَرْأ َقاَؿ َجاِبٌر ُأَحدٍّ

ـْ َأَر  ـا ُنوِديُت َفَنَظْرُت َفَم ـْ َأَر َأَحًدا ُث َفاْسَتْبَطْنُت َبْطَف اْلَواِدي َفُنوِديُت َفَنَظْرُت َأَماِمي َوَخْمِفي َوَعْف َيِميِني َوَعْف ِشَماِلي َفَم
ـا ُنوِديُت َفَرَفْعُت َرْأِسي َفِإَذا ُىَو َعَمى اْلَعْرِش ِفي اْلَيَواِء َيْعِني ِجْبِريَؿ َعَمْيِو السابَلـ َفَأَخَذْتِني َرْجَفٌة َشِديَدٌة َفَأَتْيُت  َأَحًدا ُث

ـْ َفَأْنِذْر َوَرباَؾ َفَكبٍّْر َوِثَياَبَؾ َفَطيٍّْر  }َخِديَجَة َفُقْمُت َدثٍُّروِني َفَدثاُروِني َفَصبُّوا َعَميا َماًء َفَأْنَزَؿ الماُو َعزا َوَجؿا   {َيا َأيَُّيا اْلُمداثٍُّر ُق
 .

وكعادة اإلماـ مسمـ في صحيحو في ترتيب األحاديث حسب القوة والسبلمة مف العمؿ ، فقد أورد الطريؽ الصحيح أو 
: الراجح لديو في ىذا الباب ، عمى النحو التالي 

صدر روايات بدء الوحي برواية عروة عف عائشة ، وجعؿ ىذه الرواية ىي األصؿ ، ثـ ساؽ جميع الطرؽ  -1
.  ليذه الرواية 

أتبع رواية عائشة برواية جابر رضي اهلل عنو مباشرة ، مما يدؿ عمى أنو شاىدًا لحديث عائشة وموافؽ لو ،  -2
أحدىما طريؽ الزىري عف أبي سممة عف جابر، واآلخر طريؽ يحي بف : و أورد حديث جابر مف طريقيف 



أبي كثير عف أبي سممة عف جابر ، وقدـ مسمـ الطريؽ األوؿ وىو نفس طريؽ سند الزىري لحديث عائشة 
 . فييا ، وختـ برواية يحي لبياف مخالفتيا لرواية الزىري أو لعمة 

 َوُىَو ُيَحدٍُّث َعْف َفْتَرِة َقاَؿ َرُسوُؿ الماِو " ومما يدؿ عمى موافقة حديث جابر لحديث عائشة ، قوؿ جابر  -3
" وىذا يؤيد رواية عائشة في نزوؿ الوحي ، قاؿ ابف حجر" َفِإَذا اْلَمَمُؾ الاِذي َجاَءِني ِبِحَراٍء " ثـ قاؿ " اْلَوْحِي 

ر ُنُزوؿ ُسوَرة اْلُمداثٍّر َعْف ِاْقَرْأ ، َوَلماا  َوَدؿا َقْولو َعْف َفْتَرة اْلَوْحي َوَقْولو اْلَمَمؾ الاِذي َجاَءِني ِبِحَراَء َعَمى َتَأخُّ
َخَمْت ِرَواَية َيْحَيى ْبف َأِبي َكِثير اآْلِتَية ِفي التاْفِسير َعْف َأِبي َسَمَمة َعْف َجاِبر َعْف َىاَتْيِف اْلُجْمَمَتْيِف َأْشَكَؿ 

ِحيَحة َتْرَفع َىَذا  (َيا َأّيَيا اْلُمداثٍّر  )اأْلَْمر ، َفَجَزـَ َمْف َجَزـَ ِبَأفا  ؿ َما َنَزَؿ ، َوِرَواَية الزُّْىِرّي َىِذِه الصا َأوا
ْشَكاؿ   (44)"اإْلِ

ْشَكاؿ َأَحد َأْمَرْيِف " وقاؿ عف رواية يحي بف أبي كثير   -4 ِإماا َأْف َيُكوف َسَقَط َعَمى َيْحَيى ْبف َأِبي : َوُيِزيؿ اإْلِ
ماا َأْف َيُكوف َجاَوَر  ة َمِجيء ِجْبِريؿ ِبِحَراَء ِباْقَرْأ ِباْسـِ َربٍّؾ َوَساِئر َما َذَكَرْتُو َعاِئَشة ، َواِ  َكِثير َوَشْيخو ِمْف اْلِقصا

(  45)" .َصماى الماو َعَمْيِو َوَسماـَ َوَسماـَ ِبِحَراَء َشْيًرا آَخر 
ؿ َما ُأْنِزَؿ َقْولو َتَعاَلى : َقْولو "     قاؿ النووي  ؿ َما َأْنَزَؿ َعَمى  {َيا َأّيَيا اْلُمداثٍّر  }ِإفا َأوا َواب َأفا َأوا َضِعيؼ َبْؿ َباِطؿ َوالصا

ْطبَلؽ  َفَكاَف ُنُزولَيا َبْعد  {َيا َأّيَيا اْلُمداثٍّر  }َوَأماا . َكَما َصراَح ِبِو ِفي َحِديث َعاِئَشة َرِضَي الماو َعْنَيا  {ِاْقَرْأ ِباْسـِ َرّبؾ  }اإْلِ
 ): َوالدااَلَلة َصِريَحة ِفيِو ِفي َمَواِضع ِمْنَيا َقْولو . َفْتَرة اْلَوْحي َكَما َصراَح ِبِو ِفي ِرَواَية الزُّْىِرّي َعْف َأِبي َسَمَمة َعْف َجاِبر 

: " َوِمْنَيا َقْولو َصماى الماو َعَمْيِو َوَسماـَ  {َيا َأّيَيا اْلُمداثٍّر  }: َفَأْنَزَؿ الماو َتَعاَلى : َوُىَو ُيَحدٍّث َعْف َفْتَرة اْلَوْحي ِإَلى َأْف َقاَؿ 
ـا َقاَؿ " . الاِذي َجاَءِني ِبِحَراَء َفِإَذا اْلَمَمؾ  ـا َتَتاَبَع اْلَوْحي : " َوِمْنَيا َقْولو  {َيا َأّيَيا اْلُمداثٍّر  }َفَأْنَزَؿ الماو َتَعاَلى : ُث َيْعِني " ُث
ؿ َما َنَزَؿ . َبْعد َفْتَرتو  َواب َأفا َأوا ؿ َما َنَزَؿ َبْعد َفْتَرة اْلَوْحي  {ِاْقَرْأ  }َفالصا َوَأماا َقْوؿ َمْف َقاَؿ ِمْف  {َيا َأّيَيا اْلُمداثٍّر  }َوَأفا َأوا
ؿ َما َنَزَؿ اْلَفاِتَحة َفُبْطبَلنو َأْظَير ِمْف َأْف ُيْذَكر َوَالماو َأْعَمـ : اْلُمَفسٍِّريَف  (  46).َأوا

(.  47)وبعض العمماء جمع بيف حديث عائشة وحديث جابر بعدة أجوبة 
 :  واختمف العمماء أيضًا في آخر ما نزل عمى أقوال

وقاؿ القاضي أبو بكر في . يجمع بيف ىذه االختبلفات إف صحت بأف كؿ واحد أجاب بما عنده: " قاؿ البييقي
ويحتمؿ أف كبًل . ، وكؿ قالو بضرب مف االجتياد وغمبة الظفىذه األقواؿ ليس فييا شيء مرفوع إلى النبي : االنتصار

ف منيـ أخبر عف آخر ما سمعو مف النبي   في اليوـ الذي مات فيو أو قبؿ مرضو بقميؿ، وغيره سمع منو بعد ذلؾ وا 
 مع آيات نزلت معيا فيؤمر برسـ ما لـ يسمعو ىو، ويحتمؿ أيضًا أف تنزؿ ىذه اآلية التي ىي آخر آية تبلىا الرسوؿ 

(.  48)" نزؿ معيا بعد رسـ فيظف أنو آخر ما نزؿ في الترتيب 
:  وذكر مسمـ بعض ىذه األقواؿ ، وانحصر الخبلؼ عنده في أمريف 

. الخبلؼ في آخر سورة نزلت : أواًل 
 .الخبلؼ في آخر آية نزلت : ثانيًا 

 : ، ومف ما ذلؾ  (إذا جاء نصر اهلل والفتح  )أما آخر سورة نزلت فاألقواؿ عند مسمـ دائرة حوؿ سورة التوبة وسورة 
" َأفا آِخَر ُسوَرٍة ُأْنِزَلْت َتاماًة ُسوَرُة التاْوَبِة " حديث اْلَبَراِء  (1618ح3/1236)ما رواه في كتاب الفرائض  -1

" . آِخُر ُسوَرٍة ُأْنِزَلْت َكاِمَمًة " وعنو أيضا َأناُو َقاَؿ .



مف رواية ُعَبْيِد الماِو ْبِف َعْبِد الماِو ْبِف ُعْتَبَة َقاَؿ َقاَؿ ِلي اْبُف َعبااٍس  (3024ح4/2318)ما رواه في التفسير  -2
ـْ ِإَذا َجاَء َنْصُر الماِو َواْلَفْتُح َقاَؿ َصَدْقَت  ـُ آِخَر ُسوَرٍة َنَزَلْت ِمْف اْلُقْرآِف َنَزَلْت َجِميًعا ُقْمُت َنَع . َتْعَم

: وبالنظر إلى الروايات السابقة نبلحظ ما يمي 
أف مسمـ ذكر الرواية األولى في كتاب الفرائض  ، والثانية في كتاب التفسير ، ولعؿ في ىذا ترجيح لمرواية  -1

. األخيرة وىي أف سورة النصر ىي آخر ما نزؿ 
 " . َنَزَلْت َجِميًعا" ، وفي الثانية عبارة " َكاِمَمًة " و  "ُأْنِزَلْت َتاماةً " ذكر في الرواية األولى عبارة  -2

بَلة  ): َوَقْد ِقيَؿ ِفي آِخِرياِة ُنُزوؿ َبَراَءة َأفا اْلُمَراد َبْعُضَيا ، َفِقيَؿ َقْولو " قاؿ ابف حجر  اآْلَيَة َوِقيَؿ  (َفِإْف َتاُبوا َوَأَقاُموا الصا
ـْ  ) ـْ َرُسوؿ ِمْف َأْنُفِسُك َكَما  (َواتاُقوا َيْوًما ُتْرَجُعوَف ِفيِو ِإَلى الماِو  )َوَأَصّح اأْلَْقَواؿ ِفي آِخِرياِة اآْلَية َقْولو َتَعاَلى  (َلَقْد َجاَءُك

ـَ ِفي اْلَبَقَرة  الا َفِفيَيا آَيات َكِثيَرة َنَزَلْت َقْبَؿ َسَنة " وفي موضع آخر قاؿ " َتَقدا َوَأماا السُّوَرة َفاْلُمَراد َبْعضَيا َأْو ُمْعَظمَيا َواِ 
ـَ َحجٍّ َأِبي َبْكر َوَقْد َنَزَؿ  ؿ َبَراَءة َنَزَؿ َعِقَب َفْتح َمكاة ِفي َسَنِة ِتْسٍع َعا اْلَيْوـ  )اْلَوَفاة الناَبِوياة ، َوَأْوَضُح ِمْف َذِلَؾ َأفا َأوا

ـْ  ـْ ِديَنُك ة اْلَوَداع َسَنَة َعْشٍر ، َفالظااِىر َأفا اْلُمَراد  (َأْكَمْمت َلُك ُمْعَظمَيا ، َواَل َشؾا َأفا َغاِلبَيا َنَزَؿ . َوِىَي ِفي اْلَماِئَدة ِفي َحجا
َواْلَجْمع َبْينيَما َأفا آِخِرياة ُسوَرة الناْصر ُنُزولَيا َكاِمَمة ، ِبِخبَلِؼ َبَراَءة " وقاؿ  " ِفي َغْزَوة َتُبوَؾ َوِىَي آِخُر َغَزَوات الناِبّي 

ـَ َتْوِجييو ، َوُيَقاؿ ِإفا  ة اْلَوَداع ، َوِقيَؿ َعاَش َبْعدَىا  (ِإَذا َجاَء َنْصُر الماِو  )َكَما َتَقدا َنَزَلْت َيْوـ الناْحر َوُىَو ِبِمًنى ِفي َحجا
(. 49)" َأَحًدا َوَثَماِنيَف َيْوًما ، َوَلْيَس ُمَناِفًيا ِلماِذي َقْبمو ِبَناء َعَمى َبْعض اأْلَْقَواؿ ِفي َوْقت اْلَوَفاة الناَبِوياة 

: وأما آخر آية نزلت فقد ذكر مسمـ في ذلؾ روايات وىي 
 .َأفا آِخَر آَيٍة ُأْنِزَلْت آَيُة اْلَكبَلَلِة مف رواية اْلَبَراِء َقاَؿ ( 1618ح3/1236)ما رواه في كتاب الفرائض  -1
مف رواية سعيد بف جبير عف ابف عباس أف آخر آية نزلت آية  (3023ح4/2317 )وما رواه في التفسير  -2

 }َعْف َسِعيِد ْبِف ُجَبْيٍر َقاَؿ اْخَتَمَؼ َأْىُؿ اْلُكوَفِة ِفي َىِذِه اآْلَيِة " ، ونص الرواية " ومف يقتؿ مؤمنا متعمداً " 
ـُ  ًدا َفَجَزاُؤُه َجَينا ـا  {َوَمْف َيْقُتْؿ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمٍّ َفَرَحْمُت ِإَلى اْبِف َعبااٍس َفَسَأْلُتُو َعْنَيا َفَقاَؿ َلَقْد ُأْنِزَلْت آِخَر َما ُأْنِزَؿ ُث

ِفي َحِديِث اْبِف َجْعَفٍر َنَزَلْت ِفي آِخِر َما ُأْنِزَؿ َوِفي َحِديِث الناْضِر ِإناَيا َلِمْف آِخِر :" وقاؿ " . َما َنَسَخَيا َشْيٌء 
" . َما ُأْنِزَلْت 

: وبالنظر في الروايتيف السابقتيف نبلحظ ما يمي 
حيث اختارىا ولـ يذكر روايات أخرى في الباب واهلل " آية الكبللة " أف مسممًا يرجح رواية أف آخر ما نزؿ  -1

. أعمـ 
ـُ  }أف آية  -2 ًدا َفَجَزاُؤُه َجَينا مف آخر ما أنزؿ في شأف الدماء وقتؿ المؤمف عمدًا ،  {َوَمْف َيْقُتْؿ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمٍّ

 .فيي ليست مطمقة " .لـ ينسخيا شيء " حيث عقب الراوي بقولو 
" َوَأماا َما َسَيْأِتي ِفي آِخر ُسوَرة النٍَّساء ِمْف َحِديث اْلَبَراء " الحافظ الجمع بيف قوؿ البراء وقوؿ ابف عباس فقاؿ     وحاوؿ 

ـْ ِفي اْلَكبَلَلِة آَخر ُسوَرة َنَزَلْت َبَراَءة َفُيْجَمع َبْينو َوَبْيف َقْوؿ ِاْبف َعبااس ِبَأفا "  َوآِخر آَية َنَزَلْت َيْسَتْفُتوَنؾ ُقْؿ الماُو ُيْفِتيُك
(  50)" . اآْلَيَتْيِف َنَزَلَتا َجِميًعا ، َفَيْصُدؽ َأفا ُكبلًّ ِمْنُيَما آِخر ِبالنٍّْسَبِة ِلَما َعَداُىَما 

َخاِتَمة ُسوَرة النٍَّساء ، َوَقاَؿ ِاْبف َعبااس : َتْعِييف آِخر َما َنَزَؿ َفَقاَؿ اْلَبَراء ُىَنا ُاْخُتِمَؼ ِفي : َوَقاَؿ اْلَكْرَماِنيُّ :" وقاؿ أيضًا 
ـَ ِفي آِخر ُسوَرة اْلَبَقَرة  ـْ َيْنُقؿْ : َكَما َتَقدا َحاِبياْيِف َوَل َبا ، َوَىَذا ِاْخِتبَلٌؼ َبْيف الصا  َواِحٌد ِمْنُيَما َذِلَؾ َعْف الناِبّي َصماى الماو آَية الرٍّ

(  51)" .َعَمْيِو َوَسماـَ َفُيْحَمؿ َعَمى َأفا ُكبلًّ ِمْنُيَما َقاَؿ َيُظنُُّو ، َوُتُعقٍَّب ِبَأفا اْلَجْمع َأْوَلى 



 
 
 

: االهتمام بالناسخ والمنسوخ : خامسًا 
.  معرفة الناسخ والمنسوخ في التفسير عمـ جميؿ وفف دقيؽ ومطمب ميـ لكؿ مف تصدى ليذا العمـ 

وقد عني اإلماـ مسمـ في صحيحو بالناسخ والمنسوخ مف الحديث ، وسار فيو عمى " قاؿ الدكتور محمد طوالبة 
منيج مطرد يفيـ المراد منو بسيولة ويسر ودوف عناء كبير ، فيورد األحاديث المنسوخة أواًل ، ثـ يتبعيا بالناسخة 

 والذي استقر مف غير بياف أو تحميؿ ، مكتفيًا بتقديـ المنسوخ وتأخير الناسخ ، وىو آخر األمريف مف رسوؿ اهلل 
(  52)" عميو العمؿ ، واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة ، مبثوثة في الصحيح 

دوف بياف – فيكذا أورد مسمـ األحاديث المنسوخة أواًل ، ثـ أعقبيا بالناسخة " ثـ ذكر بعض األمثمة عمى ذلؾ وقاؿ 
ولـ يكتؼ بحديث أو حديثيف ، بؿ جاء بيذه العدد اليائؿ مف األحاديث عمى طريقتو في جمع المتوف - أو تعميؽ

المتعمقة بالمسألة الواحدة في موطف واحد ، والذي مف شأنو أف يعطي تصورًا أكثر لظروؼ المسألة وحيثياتيا وما 
" . يتعمؽ بيا 

ولو أردنا أف نطبؽ ىذه المنيجية التي ذكرىا المؤلؼ عمى المثاؿ الوحيد عف النسخ في كتاب التفسير ، نستطيع أف 
. نخرج بنتائج مفيدة ، ومزايا فريدة 

:      النسخ في مسألة القتؿ العمد 
ًدا )           أورد اإلماـ مسمـ في ىذه المسألة مذىب ابف عباس وىو أف اآلية في قولو تعالى   (َوَمْف َيْقُتْؿ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمٍّ

وأجمع المفسروف مف : قاؿ ابف سبلمة. محكمة وغير منسوخة خبلفًا لمذىب الجميور مف أىؿ السنة والجماعة 
(   53).إنيا محكمة: الصحابة والتابعيف عمى نسخ ىذه اآلية إال عبد اهلل بف عباس وعبد اهلل بف عمر، فإنيما قاال

وصنيع مسمـ في سرد الروايات وطرؽ الحديث ، يفيـ منو أخذ مسمـ برأي ابف عباس ، وقد اتبع في ترجيح ىذا 
: الرأي وتقويتو عدة أساليب وىي 

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَيناـُ  }اْخَتَمَؼ َأْىُؿ اْلُكوَفِة ِفي َىِذِه اآْلَيِة :صدر الروايات برواية سعيد بف جبير َقاَؿ - 1  َوَمْف َيْقُتْؿ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمٍّ
ـا َما َنَسَخَيا َشْيٌء  { . َفَرَحْمُت ِإَلى اْبِف َعبااٍس َفَسَأْلُتُو َعْنَيا َفَقاَؿ َلَقْد ُأْنِزَلْت آِخَر َما ُأْنِزَؿ ُث

رحمو –فاستدؿ اإلماـ مسمـ بأف اآلية محكمة بكونيا أنزلت آخر ما أنزؿ ، وأنيا لـ ينسخيا شيء ، وىذا مف عنايتو 
بأسباب النزوؿ في صحيحو عامة وفي كتاب التفسير خاصة ، و إف مف فوائد معرفة أوؿ ما نزؿ وآخر ما – اهلل 
. تمييز الناسخ مف المنسوخ عند التعارض وذلؾ بمعرفة السابؽ والبلحؽ : نزؿ 

: ذكر الطرؽ األخرى ليذه الرواية عف بعض مشايخو بنفس اإلسناد فقاؿ -  2
ـَ َأْخَبَرَنا الناْضُر َقااَل      و َحداثََنا ُمَحماُد ْبُف اْلُمثَناى َواْبُف َبشااٍر َقااَل َحداثََنا ُمَحماُد ْبُف َجْعَفٍر ح و َحداثََنا ِإْسَحُؽ ْبُف ِإْبَراِىي
ْسَناِد ِفي َحِديِث اْبِف َجْعَفٍر َنَزَلْت ِفي آِخِر َما ُأْنِزَؿ َوِفي َحِديِث الناْضِر ِإناَيا َلِمْف آِخِر َما  َجِميًعا َحداثََنا ُشْعَبُة ِبَيَذا اإْلِ

وىنا يظير دقة صنيع اإلماـ مسمـ في ذكر الفروؽ بيف ألفاظ المتوف وتمييزىا ، مع أف منيجو تجويز . ُأْنِزَلْت 
" ، وقد يغير المعنى وال يفطف لو كما قاؿ السخاوي  (54)الرواية بالمعنى إذا كاف االختبلؼ يسيرًا ال يغير المعنى 

وقد اشتدت عناية مسمـ ببياف ذلؾ حتى في الحرؼ الواحد مف المتف ، وصفة الراوي ونسبو ، وربما كاف بعضو ال 



(   55)" يتغير بو معنى ، وربما في بعضو تغّير ، ولكنو ال خفي ال يتفطف لو إال مف ىو في العمـ بمكاف 
 (ِإناَيا َلِمْف آِخِر َما ُأْنِزَلْت - َنَزَلْت ِفي آِخِر َما ُأْنِزَؿ - َلَقْد ُأْنِزَلْت آِخَر َما ُأْنِزَؿ ): وعند المقارنة بيف ىذه األلفاظ 

. نجد أف الفرؽ ال يغير المعنى ولكف يؤكد المعنى ويقويو 
:  صرح فيو سعيد بف جبير بسبب آخر لسؤالو فقاؿ  (3023ح4/2317 )ذكر طريؽ آخر -  3

ًدا َفَجَزاُؤهُ  }َعبااٍس َعْف َىاَتْيِف اآْلَيَتْيِف َأَمَرِني َعْبُد الراْحَمِف ْبُف َأْبَزى َأْف َأْسَأَؿ اْبَف  ـُ َخاِلًدا ِفيَيا َوَمْف َيْقُتْؿ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمٍّ  { َجَينا
ـْ َيْنَسْخَيا َشْيٌء َوَعْف َىِذِه اآْلَيِة  ـَ الماُو ِإالا  }َفَسَأْلُتُو َفَقاَؿ َل َوالاِذيَف اَل َيْدُعوَف َمَع الماِو ِإَلًيا آَخَر َواَل َيْقُتُموَف الناْفَس الاِتي َحرا

. َقاَؿ َنَزَلْت ِفي َأْىِؿ الشٍّْرِؾ {ِباْلَحؽٍّ 
وىذه الرواية تنص عمى أف اآلية محكمة فقط ، ثـ ذكر أف اآلية األخرى نزلت في أىؿ الشرؾ ، ولـ يبيف ابف عباس 

أي عبلقة ظاىرة بينيما مف ناحية الناسخ والمنسوخ ، ولكف كونيا نزلت في أىؿ الشرؾ دليؿ عمى أنيا مكية كما سيأتي 
. التصريح بذلؾ

. وما زاؿ اإلماـ مسمـ يقدـ الروايات المحكمة والناسخة دوف اإلشارة إلى المنسوخة بناء عمى منيجو في التقديـ 
إيراد الرواية الناسخة عند الجميور والتصريح بمكاف نزوليا تأييدا منو عمى أنيا منسوخة بمفيـو فعمو ، وىي ما - 4

} َنَزَلْت َىِذِه اآْلَيُة ِبَمكاَة : " مف طريؽ سعيد بف جبير أيضا عف ابف عباس قاؿ  (3023ح4/2318)أورده في التفسير 
ْسبَلـُ َوَقْد َعَدْلَنا ِبالماِو َوَقْد . { ُمَياًنا } ِإَلى َقْولو  {َوالاِذيَف اَل َيْدُعوَف َمَع الماِو ِإَلًيا آَخَر  َفَقاَؿ اْلُمْشِرُكوَف َوَما ُيْغِني َعناا اإْلِ

ـَ الماُو َوَأَتْيَنا اْلَفَواِحَش َفَأْنَزَؿ الماُو َعزا َوَجؿا  ِإَلى آِخِر اآْلَيِة  {ِإالا َمْف َتاَب َوآَمَف َوَعِمَؿ َعَمبًل َصاِلًحا  }َقَتْمَنا الناْفَس الاِتي َحرا
 .

ـا َقَتَؿ َفبَل َتْوَبَة َلُو : َقاَؿ  ْسبَلـِ َوَعَقَمُو ُث . َفَأماا َمْف َدَخَؿ ِفي اإْلِ
وىنا أيضًا ييتـ مسمـ بأسباب النزوؿ ليستدؿ عمى تقدـ نزوؿ ىذه اآلية ، ثـ يعقب بأف المسمـ القاتؿ عمدًا ليس لو توبة 

.   وأف اآلية السابقة نزلت خاصة في أىؿ الشرؾ كما صرح قبميا 
:  مف طريؽ ابف جريج قاؿ  (3023ح4/2318)الرواية األخيرة في الباب - 5

ًدا ِمْف َتْوَبٍة َقاَؿ اَل َقاَؿ       "  ـُ ْبُف َأِبي َبزاَة َعْف َسِعيِد ْبِف ُجَبْيٍر َقاَؿ ُقْمُت اِلْبِف َعبااٍس َأِلَمْف َقَتَؿ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمٍّ َحداثَِني اْلَقاِس
ـَ الماُو ِإالا ِباْلَحؽٍّ َوالاِذيَف اَل َيْدُعوَف َمَع الماِو ِإَلًيا آَخَر َواَل َيْقُتُموَف الناْفَس  }َفَتَمْوُت َعَمْيِو َىِذِه اآْلَيَة الاِتي ِفي اْلُفْرَقاِف   {الاِتي َحرا

ـُ َخاِلًدا  } :َىِذِه آَيٌة َمكٍّياٌة َنَسَخْتَيا آَيٌة َمَدِنياةٌ ِإَلى آِخِر اآْلَيِة َقاَؿ  ًدا َفَجَزاُؤُه َجَينا .  {َوَمْف َيْقُتْؿ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمٍّ
.  {ِإالا َمْف َتاَب  }َوِفي ِرَواَيِة اْبِف َىاِشـٍ َفَتَمْوُت َعَمْيِو َىِذِه اآْلَيَة الاِتي ِفي اْلُفْرَقاِف 

وفي ىذا الطريؽ صرح باآلية الناسخة والمنسوخة وجمعيما في موضع واحد ، وقد ذكرىا مسمـ في آخر الباب بناء 
.  عمى منيجو في تقديـ المنسوخ وتأخير الناسخ 

ًدا  )َعْف َىاَتْيِف اآْلَيَتْيِف  ): َقْولو " قاؿ ابف حجر بعد رواية البخاري ـْ َيْنَسخَيا : َفَسَأْلتو َفَقاَؿ  (َوَمْف َيْقُتؿ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمٍّ َل
 َىَكَذا َأْوَرَدُه ُمْخَتَصًرا ، َوِسَياؽ ُمْسِمـ ِمْف (َنَزَلْت ِفي َأْىؿ الشٍّْرؾ : َقاَؿ  (َوَالاِذيَف َيْدُعوَف َمَع الماو ِإَلًيا آَخر  )َشْيء ، َوَعْف 

ـَ ِفي اْلَمْبَعث ِمْف ِرَواَية َجِرير ِبَمْفِظ  ـّ ِمْنُيَما َما َتَقدا ـّ ، َوَأَت َىاَتْيِف اآْلَيَتْيِف َما َأَمَرُىَما ؟ الاِتي ِفي ُسوَرة اْلُفْرَقاف " َىَذا اْلَوْجو َأَت
ًدا  )َوَالاِتي ِفي ُسوَرة النٍَّساء  (َوَالاِذيَف اَل َيْدُعوَف َمَع الماو ِإَلًيا آَخر  ) َسَأْلت ِاْبف َعبااس َفَقاَؿ : َقاَؿ  (َوَمْف َيْقُتؿ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمٍّ
: َقْد َقَتْمَنا الناْفس َوَدَعْوَنا َمَع الماو ِإَلًيا آَخر َوَأَتْيَنا اْلَفَواِحش ، َقاَؿ : َلماا ُأْنِزَلْت الاِتي ِفي ُسوَرة اْلُفْرَقاف َقاَؿ ُمْشِرُكوا َمكاة : 

ـا َقَتَؿ : َفَيِذِه أِلُوَلِئَؾ ، َقاَؿ : اآْلَية ، َقاَؿ  (ِإالا َمْف َتاَب  )َفَنَزَلْت  ْسبَلـ ُث َوَأماا الاِتي ِفي ُسوَرة النٍَّساء َفُيَو الاِذي َقْد َعَرَؼ اإْلِ



ًدا َفَجَزاُؤُه َجَيناـ اَل َتْوَبة َلُو ، َقاَؿ  ـَ : َفَذَكْرت َذِلَؾ ِلُمَجاِىٍد َفَقاَؿ . ُمْؤِمًنا ُمَتَعمٍّ َواَيات َأفا " ِإالا َمْف َنِد َوَحاِصؿ َما ِفي َىِذِه الرٍّ
 َوُيْمِكف .ِاْبف َعبااس َكاَف َتاَرة َيْجَعؿ اآْلَيَتْيِف ِفي َمَحّؿ َواِحد َفِمَذِلَؾ َيْجِزـ ِبَنْسِخ ِإْحَداُىَما ، َوَتاَرًة َيْجَعؿ َمَحماُيَما ُمْخَتِمًفا 

ًدا ، َوَكِثير ِمْف الساَمؼ ُيْطِمُقوَف  اْلَجْمع َبْيَف َكبَلَمْيِو ِبَأفا ُعُموـ الاِتي ِفي اْلُفْرَقاف َخصا ِمْنَيا ُمَباَشَرَة اْلُمْؤِمف اْلَقْتؿ ُمَتَعمٍّ
ـا َرَجَع َعْنُو  الناْسخ َعَمى التاْخِصيص ، َوَىَذا َأْوَلى ِمْف َحْمؿ َكبَلمو َعَمى التاَناُقض ، َوَأْوَلى ِمْف َدْعَوى َأناُو َقاَؿ ِبالناْسِخ ُث

.(56  )
 

 :العناية بأسماء السور : سادسًا 
       موضوع أسماء السور لو ارتباط بقضية المكي والمدني ، وبموضوع أسباب النزوؿ ، فالمبلحظ أنو عند ذكر 

وىذا  وتسمية السور منو ما ىو توقيفي ثبت عف النبي . اسـ السورة يربط بكونيا مكية أو مدنية وبسبب نزوليا 
( 57).وغالب ىذه التسميات تأتي حكاية لبداية السورة .كثير ، وبعضيا اجتيادي عف الصحابة ومف بعدىـ 

 168المحرر ص
وقد اعتنى اإلماـ مسمـ بأسماء السور في جامعو ، وبمغت مجموع الراويات التي ورد فييا أسماء سور القرآف حوالي 

. روايات فقط  (3)رواية تقريبًا ، والتي في كتاب التفسير  (30)
:   ومنيا ما يمي األسماء التوقيفية التي رواىا مسمـ عف النبي : أواًل 

مف طريؽ َسِعيِد ْبِف ُجَبْيٍر َعْف اْبِف َعبااٍس َقاَؿ َبْيَنَما  (806ح 1/554)ما رواه مسمـ في كتاب صبلة المسافريف - 1 
ـْ ُيْفَتْح َقطُّ ِإالا اْلَيْوـَ َفَنَزَؿ ِجْبِريُؿ َقاِعٌد ِعْنَد الناِبيٍّ   َسِمَع َنِقيًضا ِمْف َفْوِقِو َفَرَفَع َرْأَسُو َفَقاَؿ َىَذا َباٌب ِمْف الساَماِء ُفِتَح اْلَيْوـَ َل

ـْ ُيْؤَتُيَما َنِبيٌّ َقْبَمَؾ  ـْ َيْنِزْؿ َقطُّ ِإالا اْلَيْوـَ َفَسماـَ َوَقاَؿ َأْبِشْر ِبُنوَرْيِف ُأوِتيَتُيَما َل َفاِتَحُة ِمْنُو َمَمٌؾ َفَقاَؿ َىَذا َمَمٌؾ َنَزَؿ ِإَلى اأْلَْرِض َل
.  ُسوَرِة اْلَبَقَرِة َلْف َتْقَرَأ ِبَحْرٍؼ ِمْنُيَما ِإالا ُأْعِطيَتُو اْلِكَتاِب َوَخَواِتيـُ 

 َيُقوُؿ عف َأُبي ُأَماَمَة اْلَباِىِميُّ َقاَؿ َسِمْعُت َرُسوَؿ الماِو  (804ح1/553)ما رواه مسمـ في كتاب صبلة المسافريف - 2
 آِؿ ِعْمَراَف َفِإناُيَما َتْأِتَياِف َيْوـَ اْلِقَياَمِة الزاْىَراَوْيِف اْلَبَقَرَة َوُسوَرةَ اْقَرُءوا اْلُقْرآَف َفِإناُو َيْأِتي َيْوـَ اْلِقَياَمِة َشِفيًعا أِلَْصَحاِبِو اْقَرُءوا 

اِف َعْف َأْصَحاِبِيَما اْقَرُءوا ُسوَرَة  اْلَبَقَرِة َفِإفا َكَأناُيَما َغَماَمَتاِف َأْو َكَأناُيَما َغَياَيَتاِف َأْو َكَأناُيَما ِفْرَقاِف ِمْف َطْيٍر َصَواؼا ُتَحاجا
. َأْخَذَىا َبَرَكٌة َوَتْرَكَيا َحْسَرٌة َواَل َتْسَتِطيُعَيا اْلَبَطَمُة 

: عف عمر بف الخطاب رضي الو عنو قاؿ  (567ح1/396)وما رواه في كتاب المساجد ومواضع الصبلة  -3
 ِفي َشْيٍء َما َراَجْعُتُو ِفي اْلَكبَلَلِة َوَما َأْغَمَظ ِلي ِفي َشْيٍء َما َأْغَمَظ ِلي ِفيِو َحتاى َما َراَجْعُت َرُسوَؿ الماِو " 

ْيِؼ الاِتي ِفي آِخِر ُسوَرِة النٍَّساِء   .َطَعَف ِبِإْصَبِعِو ِفي َصْدِري َفَقاَؿ َيا ُعَمُر َأاَل َتْكِفيَؾ آَيُة الصا
 َقاَؿ َمْف َحِفَظ َعْف َأِبي الداْرَداِء َأفا الناِبيا  (809ح1/555)وما رواه في كتاب صبلة المسافريف وقصرىا  -4

اِؿ  ِؿ ُسوَرِة اْلَكْيؼ ُعِصـَ ِمْف الداجا  .َعْشَر آَياٍت ِمْف َأوا
عف ُعَمَر ْبَف اْلَخطااِب َيُقوُؿ َسِمْعُت  (818ح1/560 )وما رواه في كتاب صبلة المسافريف وقصرىا أيضًا  -5

ـَ ْبَف َحِكيـِ ْبِف ِحَزاـٍ َيْقَرُأ ُسوَرَة اْلُفْرَقاِف َعَمى َغْيِر َما َأْقَرُؤَىا َوَكاَف َرُسوُؿ الماو ِ   َأْقَرَأِنيَيا َفِكْدُت َأْف َأْعَجَؿ ِىَشا
ـا َلباْبُتُو ِبِرَداِئِو َفِجْئُت ِبِو َرُسوَؿ الماِو  ـا َأْمَيْمُتُو َحتاى اْنَصَرَؼ ُث  َفُقْمُت َيا َرُسوَؿ الماِو ِإنٍّي َسِمْعُت َىَذا َعَمْيِو ُث

" .  الحديث .....َيْقَرُأ ُسوَرَة اْلُفْرَقاِف َعَمى َغْيِر َما َأْقَرْأَتِنيَيا 
.  لعمر بف الخطاب عمى تسمية سورة الفرقاف رار النبي      وفي ىذا األثر إؽ



: األسماء التي وردت عن الصحابة والتابعين ومنها : ثانيًا 
: ُسوَرُة التاْوَبِة َقاَؿ :َعْف َسِعيِد ْبِف ُجَبْيٍر َقاَؿ ُقْمُت اِلْبِف َعبااسٍ  (3032ح4/2322)ما رواه مسمـ في التفسير  -1

ـْ َحتاى َظنُّوا َأْف اَل َيْبَقى ِمناا َأَحٌد ِإالا ُذِكَر ِفيَيا َقاَؿ  ـْ َوِمْنُي آلتاْوَبِة ؟ َقاَؿ َبْؿ ِىَي اْلَفاِضَحُة َما َزاَلْت َتْنِزُؿ َوِمْنُي
 .  َفاْلَحْشُر َقاَؿ َنَزَلْت ِفي َبِني الناِضيِر ِتْمَؾ ُسوَرُة َبْدٍر َقاَؿ ُقْمتُ ُقْمُت ُسوَرُة اأْلَْنَفاِؿ َقاَؿ 

ومف أسماء األنفاؿ  (الفاضحة )وفي ىذا األثر داللة عمى أف بعض السور ليا أكثر مف اسـ ، فمف أسماء التوبة 
 .ثـ ذكر أف سورة الحشر نزلت في بني النضير ، لبياف العبلقة بيف االسـ وسبب النزوؿ  . (بدر)
َقاَؿ ُقْمُت اِلْبِف َعبااٍس َأِلَمْف َقَتَؿ ُمْؤِمًنا َعْف َسِعيِد ْبِف ُجَبْيٍر  (3023ح4/2318)وعنو أيضًا في التفسير  -2

ًدا ِمْف َتْوَبٍة َقاَؿ اَل َقاَؿ َفَتَمْوُت َعَمْيِو َىِذِه اآْلَيَة الاِتي ِفي اْلُفْرَقاِف  َوالاِذيَف اَل َيْدُعوَف َمَع الماِو ِإَلًيا آَخَر َواَل  }ُمَتَعمٍّ
ـَ الماُو ِإالا ِباْلَحؽٍّ  َوَمْف َيْقُتْؿ  } آَيٌة َمكٍّياٌة َنَسَخْتَيا آَيٌة َمَدِنياٌة ِإَلى آِخِر اآْلَيِة َقاَؿ َىِذهِ  {َيْقُتُموَف الناْفَس الاِتي َحرا

ـُ َخاِلًدا  ًدا َفَجَزاُؤُه َجَينا َمْف ِإالا  }الاِتي ِفي اْلُفْرَقاِف َوِفي ِرَواَيِة اْبِف َىاِشـٍ َفَتَمْوُت َعَمْيِو َىِذِه اآْلَيَة .  {ُمْؤِمًنا ُمَتَعمٍّ
.  {َتاَب 

َعْف ُعَبْيِد الماِو ْبِف َعْبِد الماِو ْبِف ُعْتَبَة َقاَؿ َقاَؿ ِلي اْبُف َعبااٍس  (3024ح4/2318)وما رواه في التفسير أيضًا  -3
ـُ َوَقاَؿ َىاُروُف َتْدِري آِخَر ُسوَرٍة َنَزَلْت ِمْف اْلُقْرآِف َنَزَلْت َجِميًعا  ـْ ِإَذا َجاَء َنْصُر الماِو َواْلَفْتُح َقاؿَ َتْعَم  ُقْمُت َنَع

 .َصَدْقَت 
. وفي ىذا األثر التسمية بصدر السورة وأوليا 

.          واألمثمة في ىذا الباب كثيرة ، ولكف اكتفي بما ورد في كتاب التفسير ، ألنو موطف الدراسة 
 

 : العناية بالمَكي والمدني  : سابعًا 
       المكي والمدني مصطمحاف مرتبطاف بالزماف والمكاف ، وقد اعتنى بيما السمؼ عند رواية مكاف نزوؿ القرآف 
وزمنو ، وقد يعبروف عنو بعبارات مختمفة مف كوف السورة كميا مكية أو مدنية ، أو كميا مكية إال آيات منيا ، أو 

أف ما نزؿ قبؿ اليجرة : ولعؿ ضابط معرفة المكي والمدني ىو . ينصوف عمى آيات معينة بأنيا مكية أو مدنية 
(  57). فيو مكي ، وما نزؿ بعد اليجرة فيو مدني 

: وعند تأمؿ صحيح مسمـ نجده قد يفيـ منو ذلؾ بأمريف 
. أف ينص عمى أف ىذه اآلية مكية أو مدنية  -1
 .أف يفيـ مف سياؽ الرواية أف السورة أو اآلية مكية أو مدنية  -2

: ومف أمثمة األوؿ 
ًدا ِمْف َتْوَبٍة ما رواه مسمـ في كتاب  -1 التفسير َعْف َسِعيِد ْبِف ُجَبْيٍر َقاَؿ ُقْمُت اِلْبِف َعبااٍس َأِلَمْف َقَتَؿ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمٍّ

َوالاِذيَف اَل َيْدُعوَف َمَع الماِو ِإَلًيا آَخَر َواَل َيْقُتُموَف الناْفَس  }َقاَؿ اَل َقاَؿ َفَتَمْوُت َعَمْيِو َىِذِه اآْلَيَة الاِتي ِفي اْلُفْرَقاِف 
ـَ الماُو ِإالا ِباْلَحؽٍّ  ًدا ) آَيٌة َمكٍّياٌة َنَسَخْتَيا آَيٌة َمَدِنياةٌ ِإَلى آِخِر اآْلَيِة َقاَؿ َىِذِه  {الاِتي َحرا َوَمْف َيْقُتْؿ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمٍّ

ـُ َخاِلًدا  .(َفَجَزاُؤُه َجَينا
َواَل َتْجَيْر ِبَصبَلِتَؾ َواَل } َعْف اْبِف َعبااٍس ِفي َقْوِلِو َعزا َوَجؿا  (446ح1/329)ما رواه في كتاب الصبلة  -2

 ُمَتَواٍر ِبَمكاَة َفَكاَف ِإَذا َصماى ِبَأْصَحاِبِو َرَفَع َصْوَتُو ِباْلُقْرآِف َفِإَذا َسِمَع َقاَؿ َنَزَلْت َوَرُسوُؿ الماِو  {ُتَخاِفْت ِبَيا 



َفَيْسَمَع  {َواَل َتْجَيْر ِبَصبَلِتَؾ  }  َتَعاَلى ِلَنِبيٍِّو َذِلَؾ اْلُمْشِرُكوَف َسبُّوا اْلُقْرآَف َوَمْف َأْنَزَلُو َوَمْف َجاَء ِبِو َفَقاَؿ الماوُ 
 .اْلُمْشِرُكوَف ِقَراَءَتَؾ 

َوالاِذيَف اَل } َعْف اْبِف َعبااٍس َقاَؿ َنَزَلْت َىِذِه اآْلَيُة ِبَمكاَة  (3023ح 2318/ 4)وروى أيضًا في التفسير  -3
 . {ُمَياًنا  }ِإَلى َقْولو  {َيْدُعوَف َمَع الماِو ِإَلًيا آَخَر 

 
 

 : ومف أمثمة الثاني 
ـْ َتْقَرُءوَف  (30179ح4/2312)ما رواه مسمـ في التفسير  -1 َعْف َطاِرِؽ ْبِف ِشَياٍب َأفا اْلَيُيوَد َقاُلوا ِلُعَمَر ِإناُك

ـُ َحْيُث ُأْنِزَلْت َوَأيا َيْوـٍ ُأْنِزَلْت َوَأْيَف َرُسوُؿ الماِو  آَيًة َلْو ُأْنِزَلْت ِفيَنا اَلتاَخْذَنا َذِلَؾ اْلَيْوـَ ِعيًدا َفَقاَؿ ُعَمُر ِإنٍّي أَلَْعَم
 َحْيُث ُأْنِزَلْت ُأْنِزَلْت ِبَعَرَفَة َوَرُسوُؿ الماِو  ـْ اَل َيْعِني .  َواِقٌؼ ِبَعَرَفَة  }َقاَؿ ُسْفَياُف َأُشؾُّ َكاَف َيْوـَ ُجُمَعٍة َأ

ـْ ِنْعَمِتي  ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك ـْ ِديَنُك  . {اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك
 .       ومفيـو السياؽ يدؿ عمى أف اآلية مدنية حيث نزلت بعد اليجرة 

وا  (3026ح4/2319)وروى في التفسير  -2 َعْف َأِبي ِإْسَحَؽ َقاَؿ َسِمْعُت اْلَبَراَء َيُقوَؿ َكاَنْت اأْلَْنَصاُر ِإَذا َحجُّ
ـْ َيْدُخُموا اْلُبُيوَت ِإالا ِمْف ُظُيوِرَىا َقاَؿ َفَجاَء َرُجٌؿ ِمْف اأْلَْنَصاِر َفَدَخَؿ ِمْف َباِبِو َفِقيَؿ َلُو ِفي َذِلَؾ َفَنَزَلْت  َفَرَجُعوا َل

 .وىذه مدنية أيضاً . {َوَلْيَس اْلِبرُّ ِبَأْف َتْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْف ُظُيوِرَىا  }َىِذِه اآْلَيَة 
َعْف اْبِف َعبااٍس َقاَؿ َكاَنْت اْلَمْرَأُة َتُطوُؼ ِباْلَبْيِت َوِىَي ُعْرَياَنٌة  (3029ح4/2320)ما رواه في التفسير أيضًا  -3

َفَتُقوُؿ َمْف ُيِعيُرِني ِتْطَواًفا َتْجَعُمُو َعَمى َفْرِجَيا َوَتُقوُؿ اْلَيْوـَ َيْبُدو َبْعُضُو َأْو ُكمُُّو َفَما َبَدا ِمْنُو َفبَل ُأِحمُُّو َفَنَزَلْت َىِذِه 
ـْ ِعْنَد ُكؿٍّ َمْسِجٍد  }اآْلَيُة   .ومفيـو السياؽ يدؿ عمى أنيا مكية  . (31األعراؼ){ُخُذوا ِزيَنَتُك

َعْف َجاِبٍر َقاَؿ َكاَف َعْبُد الماِو ْبُف ُأَبيٍّ اْبُف َسُموَؿ َيُقوُؿ ِلَجاِرَيٍة َلُو  (3029ح4/2320)وما رواه في التفسير  -4
ًنا ِلَتْبَتُغوا َعَرَض  }اْذَىِبي َفاْبِغيَنا َشْيًئا َفَأْنَزَؿ الماُو َعزا َوَجؿا  ـْ َعَمى اْلِبَغاِء ِإْف َأَرْدَف َتَحصُّ َواَل ُتْكِرُىوا َفَتَياِتُك

واآلية مدنية كما . (33النور ) {َغُفوٌر َرِحيـٌ } َلُيفا  {اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَمْف ُيْكِرْىُيفا َفِإفا الماَو ِمْف َبْعِد ِإْكَراِىِيفا 
 .ىو واضح 

 
 : العناية بالقراءات :ثامنًا 

   لـ يظير اعتناء اإلماـ مسمـ كثيرًا بالقراءات ، بؿ أورد مواضع يسيرة لبعض القراءات ، وقد كاف يورد 
قراءات الصحابة غالبًا كابف عباس ، وعبد اهلل بف مسعود ، وقراءات الكوفييف كقراءة األعمش وعبد اهلل بف 

. ويصرح بأف ىذه قراءة فبلف أو فبلف . مسعود 
: وكاف إيراده لمقراءات عمى أوجو 

: إيراد القراءة عمى وجه التفسير والبيان  -1
مف طريؽ َأُبو ِإْسَحَؽ َأناُو َسِمَع َزْيَد  (2772ح4/2140 )ِكَتاب ِصَفاِت اْلُمَناِفِقيَف َوَأْحَكاِمِيـْ ومثاؿ ذلؾ ما رواه في    - 

ـَ َيُقواُل َخَرْجَنا َمَع َرُسوِؿ  اَل تُْنِفُقوا َعَمى َمْف  } ِفي َسَفٍر َأَصاَب النااَس ِفيِو ِشداٌة َفَقاَؿ َعْبُد الماِو ْبُف ُأَبيٍّ أِلَْصَحاِبِو ْبَف َأْرَق
وا  .  َحْوَلُو َحْوِلِو َقاَؿ ُزَىْيٌر َوِىَي ِقَراَءُة َمْف َخَفَض ِمْف  {ِعْنَد َرُسوِؿ الماِو َحتاى َيْنَفضُّ



ـْ َيْقِصد الرااِوي ِبِسَياِقِو التٍّبَلَوَة ، َوَغِمَط َبْعض الشُّرااح َفَقاَؿ َىَذا َوَقَع ِفي " قاؿ ابف حجر  ُىَو َكبَلـ َعْبد الماو ْبف ُأَبيٍّ ، َوَل
(  58)"  ِمْف ِاْبف َمْسُعود َيُكوف َعَمى َسِبيؿ اْلَبَيافِقَراَءة ِاْبف َمْسُعود َوَلْيَس ِفي اْلَمَصاِحؼ اْلُمتاَفؽ َعَمْيَيا ؼَ 

َبْيِر َأناُو َسِمَع َعْبَد الراْحَمِف ْبَف :مف طريؽ اْبُف ُجَرْيٍج قاؿ  (1471ح2/1093)وروى في كتاب الطبلؽ -  َأْخَبَرِني َأُبو الزُّ
َبْيِر َيْسَمُع َذِلَؾ َكْيَؼ َتَرى ِفي َرُجٍؿ َطماَؽ اْمَرَأَتُو َحاِئًضا َفَقاَؿ َطماَؽ اْبُف ُعَمَر  َأْيَمَف َمْوَلى َعزاَة َيْسَأُؿ اْبَف ُعَمَر َوَأُبو الزُّ

 َفَقاَؿ ِإفا َعْبَد الماِو ْبَف ُعَمَر َطماَؽ اْمَرَأَتُو َوِىَي  َفَسَأَؿ ُعَمُر َرُسوَؿ الماِو اْمَرَأَتُو َوِىَي َحاِئٌض َعَمى َعْيِد َرُسوِؿ الماِو 
 َيا َأيَُّيا الناِبيُّ ِإَذا  الناِبيُّ ِلُيْمِسْؾ َقاَؿ اْبُف ُعَمَر َوَقَرأَ  ِلُيَراِجْعَيا َفَرداَىا َوَقاَؿ ِإَذا َطُيَرْت َفْمُيَطمٍّْؽ َأْو َحاِئٌض َفَقاَؿ َلُو الناِبيُّ 

ـْ النٍَّساَء َفَطمٍُّقوُىفا ِفي ُقُبِؿ ِعداِتِيفا  . َطماْقُت
: وما روي عف جماعة مف الصحابة والتابعيف ، رضي اهلل تعالى عنيـ ، مف أنيـ قرئوا " قاؿ في البحر المحيط 

 ، ال ىو عمى سبيؿ التفسيرلقبؿ طيرىف ، : ؛ وعف عبد اهلل في قبؿ عّدتيف: في قبؿ عدتيف؛ وعف بعضيـ فطمقوىف 
(  59)" عمى أنو قرآف ، لخبلفو سواد المصحؼ الذي أجمع عميو المسمموف شرقًا وغربًا 

ْجَماِع َواَل َيُكوف َلَيا ُحْكـ َخَبر اْلَواِحد ِعْندَنا " وقاؿ النووي  َىِذِه ِقَراَءة ِاْبف َعبااس َواْبف ُعَمر َوِىَي َشاذاة اَل َتْثُبت ُقْرآًنا ِباإْلِ
(  60)".َوِعْند ُمَحقٍِّقي اأْلُُصوِليٍّيَف َوَالماو َأْعَمـ 

 َجاِلٌس َفَمماا َغاَبْت الشاْمُس َعْف َأِبي َذرٍّ َقاَؿ َدَخْمُت اْلَمْسِجَد َوَرُسوُؿ الماِو ( 159ح1/139)كتاب اإليماف وروى في - 
ـُ َقاَؿ  َفِإناَيا َتْذَىُب َفَتْسَتْأِذُف ِفي السُُّجوِد َفُيْؤَذُف َلَيا َقاَؿ َيا َأَبا َذرٍّ َىْؿ َتْدِري َأْيَف َتْذَىُب َىِذِه َقاَؿ ُقْمُت الماُو َوَرُسوُلُو َأْعَم

ـا َقَرَأ ِفي ِقَراَءِة َعْبِد الماِو َوَذِلَؾ ُمْسَتَقرٌّ َلَيا  . َوَكَأناَيا َقْد ِقيَؿ َلَيا اْرِجِعي ِمْف َحْيُث ِجْئِت َفَتْطُمُع ِمْف َمْغِرِبَيا َقاَؿ ُث
:  إيراد القراءة الشاذة - 2

ـَ َفَأَتاَنا َأُبو  (823ح1/565)ما رواه في كتاب صبلة المسافريف وقصرىا : ومثالو  -  َعْف َعْمَقَمَة َقاَؿ َقِدْمَنا الشاا
ـْ َأَنا َقاَؿ َفَكْيَؼ َسِمْعَت َعْبَد الماِو َيْقَرُأ َىِذِه اآْلَيةَ  ـْ َأَحٌد َيْقَرُأ َعَمى ِقَراَءِة َعْبِد الماِو َفُقْمُت َنَع َوالماْيِؿ ِإَذا  } الداْرَداِء َفَقاَؿ َأِفيُك

 َيْقَرُؤَىا َوَلِكْف َوالذاَكِر َواأْلُْنَثى َقاَؿ َوَأَنا َوالماِو َىَكَذا َسِمْعُت َرُسوَؿ الماِو  {َوالماْيِؿ ِإَذا َيْغَشى  }َيْقَرأُ َقاَؿ َسِمْعُتُو  {َيْغَشى 
ـْ  . َىؤاَُلِء ُيِريُدوَف َأْف َأْقَرَأ َوَما َخَمَؽ َفبَل ُأَتاِبُعُي

َعْف َعْمَقَمَة َقاَؿ َلِقيُت َأَبا الداْرَداِء َفَقاَؿ ِلي ِمماْف َأْنَت ُقْمُت ِمْف  ( 824 ح1/565)وما رواه في الموضع السابؽ أيضًا -  
ـْ َقاَؿ َفاْقَرْأ  ـْ ُقْمُت ِمْف َأْىِؿ اْلُكوَفِة َقاَؿ َىْؿ َتْقَرُأ َعَمى ِقَراَءِة َعْبِد الماِو ْبِف َمْسُعوٍد َقاَؿ ُقْمُت َنَع  }َأْىِؿ اْلِعَراِؽ َقاَؿ ِمْف َأيٍِّي

ـا َقاَؿ َىَكَذا َسِمْعُت { َوالماْيِؿ ِإَذا َيْغَشى َوالناَياِر ِإَذا َتَجماى } َقاَؿ َفَقَرْأتُ  {َوالماْيِؿ ِإَذا َيْغَشى  َوالذاَكِر َواأْلُْنَثى َقاَؿ َفَضِحَؾ ُث
" .  َيْقَرُؤَىا َرُسوَؿ الماِو 

ـُ الثااِني  ): "     َقاَؿ ابف الجزري  َما َصحا َنْقُمُو َعِف اآْلَحاِد َوَصحا َوْجُيُو ِفي اْلَعَرِبياِة َوَخاَلَؼ َلْفُظُو َخطا اْلُمْصَحِؼ  (َواْلِقْس
ـْ ُيْؤَخْذ ِبِإْجَماٍع ، ِإناَما ُأِخَذ ِبَأْخَباِر اآْلَحاِد َواَل َيْثُبُت ُقْرآٌف ُيْقَرُأ ِبِو ِبَخَبِر : ، َفَيَذا ُيْقَبُؿ َواَل ُيْقَرُأ ِبِو ِلِعماَتْيِف  ِإْحَداُىَما َأناُو َل

ِتِو اَل َيُجوُز اْلَواِحِد ، َواْلِعماُة الثااِنَيُة َأناُو ُمَخاِلٌؼ ِلَما َقْد ُأْجِمَع َعَمْيِو َفبَل ُيْقَطُع َعَمى ُمَغياِبِو  ـْ ُيْقَطْع َعَمى ِصحا ِتِو َوَما َل َوِصحا
َوِمثَاُؿ اْلِقْسـِ الثااِني ِقَراَءُة َعْبِد الماِو ْبِف َمْسُعوٍد :" ثـ قاؿ ." اْلِقَراَءُة ِبِو ، َواَل َيْكُفُر َمْف َجَحَدُه ، َوَلِبْئَس َما َصَنَع ِإَذا َجَحَدُه 

(  61)" ِفي َوَما َخَمَؽ الذاَكَر َواأْلُْنَثى  (َوالذاَكَر َواأْلُْنَثى  ): َوَأِبي الداْرَداِء 
، وما ثبت في الحديث  {وما خمؽ الذكر واألنثى  }والثابت في مصاحؼ األمصار والمتواتر :" قاؿ في البحر المحيط  

(  62)".نقؿ آحاد مخالؼ لمسواد ، فبل يعد قرآنًا : والذكر واألنثى . مف قراءة 
وأنت تعمـ أف ىذه قراءة شاذة منقولة آحادًا ال تجوز القراءة بيا لكنيا بالنسبة إلى مف سمعيا :" وقاؿ في روح المعاني 



(  63)" . مف النبي عميو الصبلة والسبلـ في حكـ المتواترة تجوز قراءتو بيا 
" َوِفي َىَذا َبَياف َواِضح َأفا ِقَراَءة ِاْبف َمْسُعود َكاَنْت َكَذِلَؾ ، َوَالاِذي َوَقَع ِفي َغْير َىِذِه الطاِريؽ َأناُو َقَرَأ " وقاؿ ابف حجر 

 َيْذُكرَىا َأُبو ُعَبْيد ِإالا َعْف اْلَحَسف َكَذا ِفي َكِثير ِمْف ُكُتب اْلِقَراَءات الشااذاة ، َوَىِذِه اْلِقَراَءة َلـْ " َوَالاِذي َخَمَؽ الذاَكَر َواأْلُْنَثى 
ِحيَحْيِف َعْنُو ِمْف  ْسَناد اْلَمْذُكور ِفي الصا . َأَصّح اأْلََساِنيد َيْرِوي ِبِو اأْلََحاِديث اْلَبْصِرّي ، َوَأماا ِاْبف َمْسُعود َفَيَذا اإْلِ

ـْ َيْبُمغ الناْسُخ َأَبا الداْرَداء َوَمْف ُذِكَر َمَعُو " ثـ قاؿ   َواْلَعَجب ِمْف َنْقؿ اْلُحفااظ ِمْف اْلُكوِفيٍّيَف . َوَلَعؿا َىَذا ِمماا ُنِسَخْت ِتبَلَوتو َوَل
ـْ ، َوَكَذا َأْىؿ الشااـ َحَمُموا  ـْ َيْقَرأ ِبَيا َأَحد ِمْنُي ـا َل َلْيِيَما َتْنَتِيي اْلِقَراَءة ِباْلُكوَفِة ُث َىِذِه اْلِقَراَءة َعْف َعْمَقَمة َوَعْف ِاْبف َمْسُعود َواِ 

ـْ ِبَيَذا ، َفَيَذا ِمماا ُيَقوٍّي َأفا التٍّبَلَوة ِبَيا ُنِسَخْت  ـْ َيْقَرأ َأَحد ِمْنُي (  64)". اْلِقَراَءة َعْف َأِبي الداْرَداء َوَل
ـا : َقاَؿ اْلَماِزِريُّ : ونقؿ النووي عف اْلَقاِضي عياض  َيِجب َأْف ُيْعَتَقد ِفي َىَذا اْلَخَبر َوَما ِفي َمْعَناُه َأفا َذِلَؾ َكاَف ُقْرآًنا ُث

ـْ ُيْعَمـ َمْف َخاَلَؼ الناْسخ َفَبِقَي َعَمى الناْسخ ، َقاَؿ  ـْ ُمْصَحؼ ُعْثَماف َوَلَعؿا َىَذا َوَقَع ِمْف َبْعضيـْ َقْبؿ: ُنِسَخ ، َوَل  َأْف َيْبُمغُي
ـْ َأناُو َخاَلَؼ ِفيِو ، َوَأماا  اْلُمْجَمع َعَمْيِو ، اْلَمْحُذوؼ ِمْنُو ُكّؿ َمْنُسوخ ، َوَأماا َبْعد ُظُيور ُمْصَحؼ ُعْثَماف َفبَل ُيَظّف ِبَأَحٍد ِمْنُي
ِاْبف َمْسُعود َفُرِوَيْت َعْنُو ِرَواَيات َكِثيَرة ِمْنَيا َما َلْيَس ِبثَاِبٍت ِعْند َأْىؿ الناْقؿ ، َوَما ثََبَت ِمْنَيا ُمَخاِلًفا ِلَما ُقْمَناُه َفُيَو َمْحُموؿ 
َعَمى َأناُو َكاَف َيْكُتب ِفي ُمْصَحفو َبْعض اأْلَْحَكاـ َوالتاَفاِسير ِمماا َيْعَتِقد َأناُو َلْيَس ِبُقْرآٍف ، َوَكاَف اَل َيْعَتِقد َتْحِريـ َذِلَؾ ، َوَكاَف 

 ( 65.)َيَراُه َكَصِحيَفٍة َيْثُبت ِفيَيا َما َيَشاء ، َوَكاَف َرْأي ُعْثَماف َواْلَجَماَعة َمْنع َذِلَؾ ِلَئبلا َيَتَطاَوؿ الزاَماف َوَيُظّف َذِلَؾ ُقْرآًنا 
(:   66 )إيراد القراءة لبيان المجمل- 3
َعْف َأِبي ُيوُنَس َمْوَلى َعاِئَشَة َأناُو َقاَؿ  (629ح1/437)ومف ذلؾ ما رواه مسمـ في كتاب المساجد ومواضع الصبلة - 

بَلِة اْلُوْسَطى  }َأَمَرْتِني َعاِئَشُة َأْف َأْكُتَب َلَيا ُمْصَحًفا َوَقاَلْت ِإَذا َبَمْغَت َىِذِه اآْلَيَة َفآِذنٍّي  َمَواِت َوالصا َفَمماا  {َحاِفُظوا َعَمى الصا
بَلةِ  }َبَمْغُتَيا آَذْنُتَيا َفَأْمَمْت َعَميا  َمَواِت َوالصا َقاَلْت َعاِئَشُة {َوُقوُموا ِلماِو َقاِنِتيَف } َوَصبَلِة اْلَعْصِر { اْلُوْسَطى َحاِفُظوا َعَمى الصا
 .َسِمْعُتَيا ِمْف َرُسوِؿ الماِو 

َواَيات : " قاؿ النووي  َوَصبَلة اْلَعْصر ِباْلَواِو ، َواْسَتَدؿا ِبِو َبْعض َأْصَحابَنا َعَمى َأفا اْلُوْسَطى َلْيَسْت : َىَكَذا ُىَو ِفي الرٍّ
اْلَعْصر ، أِلَفا اْلَعْطؼ َيْقَتِضي اْلُمَغاَيَرة ، َلِكفا َمْذَىبَنا َأفا اْلِقَراَءة الشااذاة اَل ُيْحَتّج ِبَيا ، َواَل َيُكوف َلَيا ُحْكـ اْلَخَبر َعْف 

ـْ : َرُسوؿ الماو َصماى الماو َعَمْيِو َوَسماـَ  َذا َل ْجَماِع َواِ  ـْ َيْنُقْمَيا ِإالا َعَمى َأناَيا ُقْرآف ، َواْلُقْرآف اَل َيْثُبت ِإالا ِبالتاَواُتِر ِباإْلِ أِلَفا َناِقمَيا َل
َرة ِفي ُأُصوؿ اْلِفْقو ، َوِفيَيا ِخبَلؼ َبْينَنا َوَبْيف َأِبي َحِنيَفة َرِحَمُو الماو َتَعاَلى  (  67).َيْثُبت ُقْرآًنا اَل َيْثُبت َخَبًرا ، َواْلَمْسَأَلة ُمَقرا

( َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَؾ اأْلَْقَرِبيفَ )َعْف اْبِف َعبااٍس َقاَؿ َلماا َنَزَلْت َىِذِه اآْلَيُة  (208ح1/193)وما رواه في كتاب اإليماف - 
ـْ اْلُمْخَمِصيَف َخَرَج َرُسوُؿ الماِو 214لشعراء َفا َفَيَتَؼ َيا َصَباَحاْه َفَقاُلوا َمْف َىَذا الاِذي َيْيِتُؼ  َوَرْىَطَؾ ِمْنُي  َحتاى َصِعَد الصا

َقاُلوا ُمَحماٌد َفاْجَتَمُعوا ِإَلْيِو َفَقاَؿ َيا َبِني ُفبَلٍف َيا َبِني ُفبَلٍف َيا َبِني ُفبَلٍف َيا َبِني َعْبِد َمَناٍؼ َيا َبِني َعْبِد اْلُمطاِمِب َفاْجَتَمُعوا 
ـْ  ْبَنا َعَمْيَؾ َكِذًبا َقاَؿ َفِإنٍّي َنِذيٌر َلُك ـْ ُمَصدٍِّقيا َقاُلوا َما َجرا ـْ َأفا َخْيبًل َتْخُرُج ِبَسْفِح َىَذا اْلَجَبِؿ َأُكْنُت ـْ َلْو َأْخَبْرُتُك ِإَلْيِو َفَقاَؿ َأَرَأْيَتُك

ـَ َفَنَزَلْت َىِذِه السُّوَرُة َتباْت َيَدا َأِبي َلَيٍب َوَقْد َتبا َبْيَف َيَدْي َعَذاٍب  ـا َقا َشِديٍد َقاَؿ َفَقاَؿ َأُبو َلَيٍب َتبًّا َلَؾ َأَما َجَمْعَتَنا ِإالا ِلَيَذا ُث
. َكَذا َقَرَأ اأْلَْعَمُش ِإَلى آِخِر السُّوَرِة 

ـْ اْلُمْخَمِصيَف .َوَأْنِذْر َعِشيَرَتؾ اأْلَْقَرِبيَف : " إْحَداُىَما َقْوُلُو : َمراْت ِفي َىِذِه السُّوَرِة ِقَراَءَتاِف " قاؿ ابف العربي  " َوَرْىَطؾ ِمْنُي
ْف َكاَف اْلَعْدُؿ َرَواُىَما َعْف اْلَعْدِؿ ، َوَلِكناُو َكَما َبياناا اَل . َتباْت َيَدا َأِبي َلَيٍب َوَقْد َتبا : َوالثااِنَيُة َقْولو َتَعاَلى . َوُىَما َشاذاَتاِف ، َواِ 

ْسبَلـِ  (  68).ُيْقَرُأ إالا ِبَما َبْيَف الدافاَتْيِف َواتاَفَؽ َعَمْيِو َأْىُؿ اإْلِ
. ِاْنَتَيى " َىَكَذا َقَرَأَىا اأْلَْعَمش َيْوَمِئٍذ " َوَزاَد " َتباْت َيَدا َأِبي َلَيب َوَقْد َتبا " ِفي ِرَواَية َأِبي ُأَساَمة : " وقاؿ ابف حجر 



: "  َعْف اأْلَْعَمش ، َفَالاِذي َيْظَير َأناُو َقَرَأَىا َحاِكًيا اَل َقاِرًئا ، َوُيَؤيٍّدُه َقْولو ِفي َىَذا السٍَّياؽ َوَلْيَسْت َىِذِه اْلِقَراَءة ِفيَما َنَقَؿ اْلَفرااء
(  69).َفِإناُو ُيْشِعر ِبَأناُو َكاَف اَل َيْسَتِمّر َعَمى ِقَراَءتَيا َكَذِلَؾ ، َواْلَمْحُفوظ َأناَيا ِقَراَءة ِاْبف َمْسُعود َوْحَدُه " َيْوَمِئٍذ 

 
 

: عمى وجه الترجيح   (قراءة العامة  )إيراد قراءة الجمهور - 
عف َأُبي ِإْسَحَؽ َقاَؿ َرَأْيُت َرُجبًل َسَأَؿ اأْلَْسَوَد ْبَف َيِزيَد َوُىَو  (823ح1/563 )كتاب صبلة المسافريف وقصرىاروى في - 

ـُ اْلُقْرآَف ِفي اْلَمْسِجِد َفَقاَؿ َكْيَؼ َتْقَرُأ َىِذِه اآْلَيَة  ـْ َذااًل َقاَؿ َبْؿ َدااًل َسِمْعُت َعْبَد الماِو ْبَف  {َفَيْؿ ِمْف ُمداِكٍر  }ُيَعمٍّ َأَدااًل َأ
. َدااًل {ُمداِكٍر  } َيُقوؿُ َمْسُعوٍد َيُقوُؿ َسِمْعُت َرُسوَؿ الماِو 

. {َفَيْؿ ِمْف ُمداِكٍر  }َأناُو َكاَف َيْقَرُأ َىَذا اْلَحْرَؼ وَعْف اأْلَْسَوِد َعْف َعْبِد الماِو َعْف الناِبيٍّ َصماى الماُو َعَمْيِو َوَسماـَ 
" . ِمْثَؿ ِقَراَءِة اْلَعاماِة  {َفَيْؿ ِمْف ُمداِكٍر  } َقَرَأ َعْف َعْبِد الماِو َرِضَي الماُو َعْنُو َأفا َرُسوَؿ الماِو " وفي رواية البخاري 

. {َلتاِخْذَت َعَمْيِو َأْجًرا  } َقَرَأ َعْف ُأَبيٍّ ْبِف َكْعٍب َأفا الناِبيا  (2380ح4/1847)وروى في كتاب الفضائؿ - 
 :  إيراد القراءة المناسبة لآلية لفظًا ومعنى -5

َعْف َعَطاٍء َعْف اْبِف َعبااٍس َقاَؿ َلِقَي َناٌس ِمْف اْلُمْسِمِميَف َرُجبًل  (3027ح4/2319)         مثالو ما رواه في التفسير 
ـْ َفَأَخُذوُه َفَقَتُموُه َوَأَخُذوا ِتْمَؾ اْلُغَنْيَمَة َفَنَزَلْت  ـَ َلْسَت ُمْؤِمًنا  }ِفي ُغَنْيَمٍة َلُو َفَقاَؿ السابَلـُ َعَمْيُك َم ـْ السا  {َواَل َتُقوُلوا ِلَمْف َأْلَقى ِإَلْيُك

.  {السابَلـَ  }َوَقَرَأَىا اْبُف َعبااٍس 
ـْ َمِمٌؾ َيْأُخُذ ُكؿا َسِفيَنٍة  (2380ح4/1847)   وما رواه في كتاب الفضائؿ  َقاَؿ َسِعيُد ْبُف ُجَبْيٍر َوَكاَف َيْقَرُأ َوَكاَف َأَماَمُي

ـُ َفَكاَف َكاِفًرا   .َصاِلَحٍة َغْصًبا َوَكاَف َيْقَرُأ َوَأماا اْلُغبَل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

: اإلسرائيميات في الصحيحيف  : المبحث الثالث 
 

َبمٍُّغوا َعنٍّي َوَلْو آَيًة َوَحدٍُّثوا َعْف َبِني ِإْسَراِئيَؿ َواَل َحَرَج "  َقاَؿ       ما رواه البخاري  َعْف َعْبِد الماِو ْبِف َعْمٍرو َأفا الناِبيا 
ًدا َفْمَيَتَبواْأ َمْقَعَدُه ِمْف النااِر  "  َوَمْف َكَذَب َعَميا ُمَتَعمٍّ

ـْ اْلَكِذب ، َوَلِكفا َمْعَناُه : " َقاَؿ اْلَخطااِبيُّ  َلْيَس َمْعَناُه ِإَباَحة اْلَكِذب ِفي َأْخَبار َبِني ِإْسَراِئيؿ ، َوَرْفع اْلَحَرج َعماْف َنَقَؿ َعْنُي
ْسَناد َوَذِلَؾ أِلَناُو َأْمر َقْد َتَعذاَر ِفي  ة َذِلَؾ ِبَنْقِؿ اإْلِ ـْ َيَتَحقاؽ ِصحا ْف َل ـْ َعَمى َمْعَنى اْلَببَلغ َواِ  الرُّْخَصة ِفي اْلَحِديث َعْنُي

َأْخَبارىـْ ِلُبْعِد اْلَمَساَفة َوُطوؿ اْلُمداة َوُوُقوع اْلَفْتَرة َبْيف َزَماَنْي النُُّبواة َوِفيِو َدِليؿ َعَمى َأفا اْلَحِديث اَل َيُجوز َعْف الناِبّي َصماى 
ْسَناد َوالتاثَبُّت ِفيوِ  (  70 ". )الماو َعَمْيِو َوَسماـَ ِإالا ِبَنْقِؿ اإْلِ

ـَ ِمْنُو  (ال حرج  )" قاؿ ابف حجر  ـْ أِلَناُو َكاَف َتَقدا ـْ ِفي اْلَحِديث َعْنُي ـْ َوالناَظر َأْي اَل ِضيؽ َعَمْيُك  الزاْجر َعْف اأْلَْخذ َعْنُي
ـا  ْسبَلِمياة َواْلَقَواِعد الدٍّيِنياة َخْشَية اْلِفْتَنة ، ُث ـا َحَصَؿ التاَوسُّع ِفي َذِلَؾ ، َوَكَأفا الناْيي َوَقَع َقْبؿ ِاْسِتْقَرار اأْلَْحَكاـ اإْلِ ِفي ُكتُبيـْ ُث

ْذف ِفي َذِلَؾ ِلَما ِفي َسَماع اأْلَْخَبار الاِتي َكاَنْت ِفي َزَمانيـْ ِمْف ااِلْعِتَبار  َوَقاَؿ َماِلؾ اْلُمَراد َجَواز . َلماا َزاَؿ اْلَمْحُذور َوَقَع اإْلِ
ـَ َكِذبو َفبَل  ـْ ِبَما َكاَف ِمْف َأْمر َحَسف ، َأماا َما ُعِم ـْ ِبِمْثِؿ َما َوَرَد ِفي اْلُقْرآف : َوِقيَؿ . التاَحدُّث َعْنُي اْلَمْعَنى َحدٍُّثوا َعْنُي

ِحيح   اَل ُيِجيز التاَحدُّث ِباْلَكِذِب ، َفاْلَمْعَنى َحدٍُّثوا َعْف َبِني ِمْف اْلَمْعُموـ َأفا الناِبّي  : َوَقاَؿ الشااِفِعّي . َواْلَحِديث الصا
ـْ َوُىَو َنِظير َقْولو  ـْ ِفي التاَحدُّث ِبِو َعْنُي ُزوَنُو َفبَل َحَرج َعَمْيُك ـْ َأْىؿ : " ِإْسَراِئيؿ ِبَما اَل َتْعَمُموَف َكِذبو ، َوَأماا َما ُتَجوٍّ ِإَذا َحداَثُك

ـْ  ـْ َواَل ُتَكذٍُّبوُى ْذف َواَل اْلَمْنع ِمْف التاَحدُّث ِبَما ُيْقَطع ِبِصْدِقِو " اْلِكَتاب َفبَل ُتَصدٍُّقوُى ـْ َيِرْد اإْلِ (  71).َوَل
( 72 :)واإلسرائيميات تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختمفة

. تنقسـ باعتبار الصحة وعدميا إلى صحيح وضعيؼ : أواًل 
. تنقسـ باعتبار موافقتيا لما في شريعتنا ومخالفتيا إلى موافقة ومخالفة ومسكوت عنيا : ثانيًا 
ما يتعمؽ بالعقائد وما يتعمؽ باألحكاـ وما يتعمؽ بالمواعظ أو : تنقسـ باعتبار موضع الخبر اإلسرائيمي إلى : ثالثُا 

. الحوادث 
: وبالنظر إلى الصحيحيف نجد أنيا اشتممت عمى بعض ىذه األقساـ ، ومف ذلؾ 

ما رواه البخاري في كتاب التفسير َعْف َعْبِد الماِو :  ، ومثالو رواية ما ثبتت صحتو مما روي عف بني إسرائيؿ- 
ِإناا َأْرَسْمَناَؾ َشاِىًدا َوُمَبشًٍّرا  }ْبِف َعْمِرو ْبِف اْلَعاِص َرِضَي الماُو َعْنُيَما َأفا َىِذِه اآْلَيَة الاِتي ِفي اْلُقْرآِف َيا َأيَُّيا الناِبيُّ 

ْيُتَؾ اْلُمَتَوكٍَّؿ  {َوَنِذيًرا  يٍّيَف َأْنَت َعْبِدي َوَرُسوِلي َسما َقاَؿ ِفي التاْوَراِة َيا َأيَُّيا الناِبيُّ ِإناا َأْرَسْمَناَؾ َشاِىًدا َوُمَبشًٍّرا َوِحْرًزا ِلؤْلُمٍّ
ـَ ِبِو  اٍب ِباأْلَْسَواِؽ َواَل َيْدَفُع السايٍَّئَة ِبالسايٍَّئِة َوَلِكْف َيْعُفو َوَيْصَفُح َوَلْف َيْقِبَضُو الماُو َحتاى ُيِقي َلْيَس ِبَفظٍّ َواَل َغِميٍظ َواَل َسخا

. اْلِمماَة اْلَعْوَجاَء ِبَأْف َيُقوُلوا اَل ِإَلَو ِإالا الماُو َفَيْفَتَح ِبَيا َأْعُيًنا ُعْمًيا َوآَذاًنا ُصمًّا َوُقُموًبا ُغْمًفا 
 َتُكوُف  ، ومثالو ما رواه البخاري ومسمـ  َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريٍّ َقاَؿ الناِبيُّ  رواية ما جاء موافقًا لما في شريعتنا   - 

ـْ ُخْبَزَتُو ِفي الساَفِر ُنُزاًل أِلَْىِؿ اْلَجناِة َفَأَتى َرُجٌؿ ِمْف  اأْلَْرُض َيْوـَ اْلِقَياَمِة ُخْبَزًة َواِحَدًة َيَتَكفاُؤَىا اْلَجبااُر ِبَيِدِه َكَما َيْكَفُأ َأَحُدُك
اْلَيُيوِد َفَقاَؿ َباَرَؾ الراْحَمُف َعَمْيَؾ َيا َأَبا اْلَقاِسـِ َأاَل ُأْخِبُرَؾ ِبُنُزِؿ َأْىِؿ اْلَجناِة َيْوـَ اْلِقَياَمِة َقاَؿ َبَمى َقاَؿ َتُكوُف اأْلَْرُض ُخْبَزًة 



ـا َقاَؿ َأاَل  ـا َضِحَؾ َحتاى َبَدْت َنَواِجُذُه ُث ـَ ِإَلْيَنا ُث َواِحَدًة َكَما َقاَؿ الناِبيُّ َصماى الماُو َعَمْيِو َوَسماـَ َفَنَظَر الناِبيُّ َصماى الماُو َعَمْيِو َوَسما
ـْ َبااَلـٌ َوُنوٌف َقاُلوا َوَما َىَذا َقاَؿ َثْوٌر َوُنوٌف َيْأُكُؿ ِمْف َزاِئَدِة َكِبِدِىَما َسْبُعوَف َأْلًفا  ـْ َقاَؿ ِإَداُمُي . ُأْخِبُرَؾ ِبِإَداِمِي

َجاَء َحْبٌر ِمْف اأْلَْحَباِر ِإَلى :  َقاَؿ  ، ومثالو ما رواه البخاري ومسمـ َعْف َعْبِد الماِو بف مسعود رواية ما يتعمؽ بالعقائد- 
  َفَقاَؿ َيا ُمَحماُد ِإناا َنِجُد َأفا الماَو َيْجَعُؿ الساَمَواِت َعَمى ِإْصَبٍع َواأْلََرِضيَف َعَمى ِإْصَبٍع َوالشاَجَر َعَمى ِإْصَبٍع َرُسوِؿ الماِو  

َواْلَماَء َوالثاَرى َعَمى ِإْصَبٍع َوَساِئَر اْلَخبَلِئِؽ َعَمى ِإْصَبٍع َفَيُقوُؿ َأَنا اْلَمِمُؾ َفَضِحَؾ الناِبيُّ َصماى الماُو َعَمْيِو َوَسماـَ َحتاى َبَدْت 
ـا َقَرَأ َرُسوُؿ الماِو   َوَما َقَدُروا الماَو َحؽا َقْدِرِه َواأْلَْرُض َجِميًعا َقْبَضُتُو َيْوـَ اْلِقَياَمِة َوالساَمَواُت  } َنَواِجُذُه َتْصِديًقا ِلَقْوِؿ اْلَحْبِر ُث
. {َمْطِويااٌت ِبَيِميِنِو ُسْبَحاَنُو َوَتَعاَلى َعماا ُيْشِرُكوَف 

 ، ومثالو ما رواه البخاري ومسمـ َعْف َعْبِد الماِو ْبِف ُعَمَر َرِضَي الماُو َعْنُيَما َأفا اْلَيُيوَد َجاُءوا رواية ما يتعمؽ باألحكاـ- 
ُمُيَما َوَنْضِرُبُيَما  ـْ َقاُلوا ُنَحمٍّ ـْ َكْيَؼ َتْفَعُموَف ِبَمْف َزَنى ِمْنُك ـْ َواْمَرَأٍة َقْد َزَنَيا َفَقاَؿ َلُي ِإَلى الناِبيٍّ َصماى الماُو َعَمْيِو َوَسماـَ ِبَرُجٍؿ ِمْنُي
ـْ  ـْ َفْأُتوا ِبالتاْوَراِة َفاْتُموَىا ِإْف ُكْنُت ـْ َعْبُد الماِو ْبُف َسبَلـٍ َكَذْبُت ـَ َفَقاُلوا اَل َنِجُد ِفيَيا َشْيًئا َفَقاَؿ َلُي َفَقاَؿ اَل َتِجُدوَف ِفي التاْوَراِة الراْج

ـْ َكفاُو َعَمى آَيِة الراْجـِ َفَطِفَؽ َيْقَرُأ َما ُدوَف َيِدِه َوَما َوَراَءَىا َواَل َيْقَرُأ آَيَة   ُسَيا ِمْنُي َصاِدِقيَف َفَوَضَع ِمْدَراُسَيا الاِذي ُيَدرٍّ
الراْجـِ َفَنَزَع َيَدُه َعْف آَيِة الراْجـِ َفَقاَؿ َما َىِذِه َفَمماا َرَأْوا َذِلَؾ َقاُلوا ِىَي آَيُة الراْجـِ َفَأَمَر ِبِيَما َفُرِجَما َقِريًبا ِمْف َحْيُث َمْوِضُع 

. اْلَجَناِئِز ِعْنَد اْلَمْسِجِد َفَرَأْيُت َصاِحَبَيا َيْحِني َعَمْيَيا َيِقيَيا اْلِحَجاَرَة 
:  بأسانيد صحيحة ، منيا والمتتبع لكتب السنة ومنيا الصحيحيف يجد كثيرًا مف أخبار بني إسرائيؿ مرويًا عف النبي 

ْذ ُقْمَنا اْدُخُموا َىِذِه اْلَقْرَيَة َفُكُموا : " ما يكوف تفسيرًا لما ورد في القرآف الكريـ ، كاألحاديث الواردة في تفسير قولو تعالى  َواِ 
ـْ َوَسَنِزيُد اْلُمْحِسِنيَف  ـْ َخَطاَياُك ًدا َوُقوُلوا ِحطاٌة َنْغِفْر َلُك ـْ َرَغًدا َواْدُخُموا اْلَباَب ُسجا  "ِمْنَيا َحْيُث ِشْئُت

 ِقيَؿ ِلَبِني ِإْسَراِئيَؿ فقد روى البخاري ومسمـ َعْف َىمااـِ ْبِف ُمَنبٍٍّو َأناُو َسِمَع َأَبا ُىَرْيَرَة َرِضَي الماُو َعْنُو َيُقوُؿ َقاَؿ َرُسوُؿ الماِو  
ًدا َوُقوُلوا ِحطاٌة  } ـْ َوَقاُلوا َحباٌة ِفي َشْعَرٍة  {اْدُخُموا اْلَباَب ُسجا . َفَبداُلوا َفَدَخُموا َيْزَحُفوَف َعَمى َأْسَتاِىِي
و كوف اإلسرائيميات مصدًرا يستفيد منو المفسر في حاؿ بياف معنى كبلـ اهلل ال يعني أف تقبَؿ كؿا ما ُيفسار بو ىذا مف " 

طريؽ ىذا المصدر، فيذه اإلسرائيميات كالتفسير بالمغة، وليس كؿ ما فسٍّر بو مف جية المغة يكوف صحيًحا، وكذلؾ 
( 73)". الحاؿ ىنا

ومنيا ما خرج مخرج القصص واألمثاؿ والمواعظ بقصد الترغيب والترىيب ومف ذلؾ ما رواه مسمـ عف صييب في 
. قصة أصحاب األخدود 

ومف ذلؾ قصة األبرص واألقرع واألعمى ، وحديث جريج العابد ، وقصة أصحاب الغار ، وغير ذلؾ مف أحاديث بني 
(  74). لغرض العظة والعبرة صحيحة مقبولة وىذه األخبار اإلسرائيمية التي حدث بيا رسوؿ اهلل . إسرائيؿ 

فالمحدثيف كاف لدييـ منيج سديد ، ومعيار دقيؽ في قبوؿ ما يمقى إلييـ مف اإلسرائيميات ، فما وافؽ شرعنا قبموه ، وما 
. خالفو كذبوه ، وما كاف مسكوتًا عنو توقفوا فيو 

أف اإلسرائيميات الموجودة في الصحيحيف مف الصحيح المقبوؿ الذي عمى شرطيما ، ومما وافؽ : وخبلصة األمر 
شرعنا ولـ يخالفو ، وممف اتيـ الصحيحيف برواية إسرائيميات مكذوبة ، إما حاقد متحامؿ كالشيعة الذيف رموا الصحيحيف 

.   بذلؾ ، أو مستشرؽ مضمؿ ومف سار عمى نيجو كأبي رية وأمثالو 
ىؿ تقبؿ رواية اإلسرائيميات في تفسير كتاب اهلل ؟  : ولكف السؤاؿ الذي يتبادر طرحو 



فإف َتَرخاَص »: ىناؾ مف العمماء مف يرى عدـ الترخص برواية اإلسرائيميات في التفسير كالشوكاني حيث يقوؿ رحمو اهلل
ٍص بالرواية عنيـ لمثؿ ما روي  فميس ذلؾ فيما يتعمؽ في تفسير كتاب اهلل " حدٍّثوا عف بني إسرائيؿ وال حرج"ُمَتَرخٍّ

 .«سبحانو ببل شؾ، بؿ فيما ُذِكَر عنيـ مف القصص الواقعة ليـ

: مف سورة البقرة (74)قاؿ المفسر السعدي بعد تفسير اآلية . وعمى ىذا النيج سار األلوسي والسعدي في تفسيرييما
واعمـ أف كثيرًا مف المفسريف رحميـ اهلل قد أكثروا في حشوا تفاسيرىـ مف قصص بني إسرائيؿ، وَنزالوا عمييا اآليات »

ف جاز نقؿ –والذي أرى أنو ". َحدٍّثوا عف بني إسرائيؿ وال َحَرج: "القرآنية، وجعموىا تفسيرًا لكتاب اهلل، محتجيف بقولو  وا 
َلٍة عمى كتاب اهلل فإنو ال يجوز جعميا تفسيرًا لكتاب اهلل قطعًا إذا – أحاديثيـ عمى وجٍو تكوف مفردة غير مقرونة وال ُمَنزا

فإذا كاف مرتبتيا أف تكوف ". ال ُتصّدقوا أىؿ الكتاب وال ُتَكّذبوىـ: "ذلؾ أف مرتبتيا كما قاؿ . لـ تصح عف رسوؿ اهلل 
مشكوكًا فييا، وكاف مف المعموـ بالضرورة مف ديف اإلسبلـ أف القرآف يجب اإليماف بو، والقطع بألفاظو ومعانيو، فبل 

معاني لكتاب – التي يغمب عمى الظف كذبيا أو كذب أكثرىا–يجوز أف تجعؿ تمؾ القصص المنقولة بالروايات المجيولة 
( 75).«واهلل الموفؽ. لكف بسبب الغفمة عف ىذا، حصؿ ما حصؿ. وال يستريب بيذا أحد. اهلل مقطوعًا بيا
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